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ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼--ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

$ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
1988 

ਕਾਪੀਆਂ : 2000 

ਕੀਮਤ : 68 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
ਛਾਪਕ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ 163-ਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਰਾਂਹੀ` _: ਕੌਟਰੌਲਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 



ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੈ'ਬਲਪੁਰੀ 

ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ 

ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ 

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਬਰਵਾਲ 
ਨਿਰੌਜਨ ਸਿੰਘ 
ਛੋਟ ਰਾਮ ਮੌਦਗਿਲ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਰਤੀ 

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਮੁੱਖ ਸੈਪਾਦਕ 

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ) 

ਸੋਪਾਦਕ 

ਵਿਗਿਆਨ 

ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ 

ਵਿਸ਼ਾ ਸੇਪਾਦਕ 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 

ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ 

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੱਦ 

ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 

ਚਿੱਤਰਕਾਰ 

ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ 

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ 

ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 

ਮੌਹਨ ਰਾਮ 

ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ 

ਬਲਵੇਤ ਕੌਰ 

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ 

ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ 

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 





ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਦੀ ਛੋਵੀ' ਜਿਲਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਇਸ ਜਿਲਦ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੈ 

ਸਾਹਿਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈੱ'ਡਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਿਲਦ ਵਿਚ 'ਹ' ਤੋਂ 'ਕਬੀਰ' ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐੱ'ਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਲਦ ਅੱਜ 

ਤੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੌਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰ੍ਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਫ ਹੁੰਦੀ ਗਈ 

ਹੈ । ਇਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ । ਭਾਵੇ” 

ਇਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ 

ਮਿਤੀ-ਅੰਤ ਤਕ ਸੋਧਣ ਤੋ" ਰਹਿ ਗਏ ਹੌਣ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼; ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਜਿਲਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-ਸੌਖੋਪ ਤੇ ਹੌਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ । 

ਇਹ ਅਣਮੌਲ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 
ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ ਪਾਠਕ ਇਸ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 

ਕਰਨਗੇਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ । 

ਇਸ ਜਿਲਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਛਪਾਂਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੈਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਮਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ'ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਟਰੌਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ । 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਡਾਇਰੇਕ੍ਟਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1988 ਪਟਿਆਲਾ 





ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ' 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ .ਸਬੰਧ ਤੁ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐੱਟਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਟਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ । 

1. _ਐੱਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਦੀ ਪੈੱਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ-ਕਰਮ ਅਨ੍ਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਉ, ਅ, ਏ,............ ਲ, ਵ, ੜ, । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 

ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ . ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤਾ (ਸ) ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੰਨਾ (ਸਾ), 

ਸਿਹਾਰੀ (ਸਿ), ਬਿਹਾਰੀ (ਸੀ). ਔਂਕੜ (ਸੂ), ਦਲੈ'ਕੜ (ਸੂ), ਲਾਂ (ਸੇ), ਦਲਾਂ (ਸੈ), ਹੋੜਾ (ਸੌ) ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ (ਸੌ) ਰੱਖੋ ਗਏ ਹਨ 1 

ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ (ਸਾਂ), ਟਿੱਪੀ (ਸੰ) ਅਤੇ ਅੱਧਕ (ਸੱ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 
ਕਿਸੇ ਐਂ “ਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾ (,) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।_ , 

_ 2: ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ 'ਰ' ਅਤੇ 'ਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਦੇਣ ਲੁਗਿਆਂ ਪ੍ਰਰਾ 'ਰ' ਅਤੇ 'ਵ' ਮੰ ਨਿਆਂ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ 'ਰ' ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੪ ਅੱਖਰ ਨੂੰ _ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ'. 

ਵਿਚ ਉਹ ਲਗ ਮਾਤਰਾ 'ਰ ਨੂੰਹੀ ਮੌਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ । 

3. _ਐੱਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੋਖ ਭਾਵੇ" ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ-- _ਉ$ ਰ੍ 

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ : 
ਉੜੀਸਾ : 

4. ਭੂਗੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੋ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਂ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਐੱਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੌੜੀਦੀ 
ਐੱਟਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਐੱਟਰੀਆਂ ਦੀ 
ਤਰਤੀਬ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ : 

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਰਿਆਸਤ-- 
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-- 
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸ਼ਹਿਰ-- 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ” ਆਵੇਗੀ । ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ 
ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐੱਟਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਵਾਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ' ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ-- 

(ਉ) ਕਿੰਗਜ਼ਟਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ............ 
ਕਿੰਗਜ਼ਟਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ............... 

(ਅ) ਕਾਨਕਰਡ (੦੦੦੦) : ਕੈਲਿਫ਼ੌਰਨੀਆ ਰਾਜ (ਸ.ਰ.ਅ.) ਦੀ ਕਾਂਟਰਾ ਕਾਂਸਟਾ ਕਾਉੱਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ... 
ਕਾਨਕਰਡ (€੦॥੦੦39) : ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਰਾਜ (ਸ.ਰ.ਅ.) ਦੀ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਕਾਊ'ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ...... 

(ਸੋ) 



5. ਕਰਾਸ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਜੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਹਵਾਲੇਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਐੱਟਰੀ 
ਜ਼ੇਅਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਥੇ'ਕਾਂਗੋ ਆਵੇਗਾ ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ-- 

ਕਾਂਗੇ : 'ਵੇਖੋ, ਜ਼ੇਅਰ' 

6. ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਅਨ੍ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-- 

ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾ (18ਵੀ' ਸਦੀ) : 
ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਂ (੭0ਵੀ' ਸਦੀ) : 

ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਆਦਿ_ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਐੱਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਆਦਿ 
ਦੀ ਲੱੜੀ'ਦੀ ਐੱਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐੱਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ-ਕ੍ਰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈੱਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ-ਕਰਮ ਅਨਸਾਰ ਸਬੈਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਜਿਵੇਂ-- ___ ਜੇਮਜ਼ (ਪਹਿਲਾ-ਇੰਗਲੌ'ਡ) ਰ੍ 
__ ਜੇਮਜ਼ (ਪਹਿਲਾ-ਸਪੇਨ) : 
__ ਜੇਮਜ਼ (ਪਹਿਲਾ-ਪ੍ਰਤਗਾਲ) : 

7. _ਐੱਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਖੋਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਪਾਠਕ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਸ਼ਬਦ-ਸੈਖੋਪ' ਸਚੀ 
ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ੍ਹ ਵਿਚ. ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ 
ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

(9); 



ਸ਼ਬਦ-ਸੌਖੇਪ ਸੂਚੀ 
ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ? 

ਅ. ਹਿ. ਇੰਡ.--ਸਮਿਬ ੍ ਅਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਸਮਿਥ 

ਅ. ਹਿ. ਇੰਡ.--ਘੌਸ਼ __ ``.. __ਔਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ---ਘੋਸ਼ . 
ਅੰਡ, ਯੰ. ਚਾ. ੍ -_ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ--ਡਬਲਿਉ. ਈ. ਬਲਾਫਜ਼ 

ਅ. ਫ਼ਿ--ਰਾਜਮ਼. . ਰਸ ਅਟਾਮਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ--ਜੇ. ਬੀ. ਰਾਜਮ-__ 
ਆੱਕ. ਕੌਮ. ਅਮੈ. ਲਿਟ. _`.- .. ਆਂਕਸਫ਼ੋਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 
ਆਂੱਕ. ਕੰ. ਆਂ. ` (7 ਆੱਕਸਫ਼ੌਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਆਰਟ 

-ਆੱਕ. ਕੰ. ਇੰਗ. ਲਿਣ: ____` ਆੱਕਸਫ਼ੌਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ . 
ਆਂ. ਕੈ.--ਸੌਨੀ ਆਂੱਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ---ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੌਨੀ 

ਆਂ. ਕੈ.--ਫਿਨਾਰ ਰ੍ ਆਂਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ---ਆਈ. ਐਨ. ਫਿਨਾਰ 
ਆਂ. ਕੈ.---ਮੌਰੀਸਨ-ਬਾਇਡ ਆੱਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ--ਮੌਰੀਸਨ ਅਤੇ ਬਾਇਡ 

ਐਡ. ਸ. ਹਿ. ਪੰ. ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟਡੀ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਜੀ. ਐਸ. 
ਰੇ ਸੰ ਛਾਬੜਾ 

ਐਂਡ. ਹਿ. ਇੰਡ. __ ੍ ___ ਐਡਵਾਂਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਆਰ. ਸੀ. ਮਜ੍ਰਮਦਾਰ 
ਐਨ. ਉਰ. _ ੍ `_`___ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਉਰਦੁ 
ਐਨ. ਅਸੈ. ਰ੍ ਰ੍ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਅਮੈਰੀਕਾਨਾ 

ਐਨ. ਇਸ. ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮ 

ਐਨ. ਇੰਡ. --` ___ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਇੰਡੀਕਾ 

ਐਨ. ਸਾਈ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ 

ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਰ੍ ਐਨਸਾਈਕਲੌੰਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ੍ 
ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. ਐਨਸਾਈਕਲੌਂਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਮਾਈੜ੍ਰੌਂਪੀਡੀਆਂ . 
ਐਨ. ਬ੍ਰਿ_ ਮੈ. ਰ੍ `___ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨਿਕਾ ਮੈਕਰੌਪੀਡੀਆ . 
ਐਨ. ਰਿ. ਰ੍ ਰ੍ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਰਿਲਿਜਨ-ਵਰਜਿਲੀਅਸ 
ਐਨ. ਰਿ. ਅਥਿ. `__ ` ਐਨਸਾਈਕਲੌਂਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਰਿਲਿਜਨ ਐੱਡ ਐਥਿਕਸ 
ਐਮ. ਫ਼ੀ. ਫਾ. ਪੰ “ਵੱ ਰ੍ ਐਮੀਨੈ'ਟ ਫੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ . 

ਐਵ. ਐਨ. ਇ ਐਵਰੀਮੈਨਜ਼ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ 
ਇੰ. ਐਨ. ਸੋ. ਸਾ. ਰ੍ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ 

ਇੰ. ਐਨ. ਕੈ. ਸਾਂ. ___ ਟੂ ੮ ?) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇਸ 

ਇੰਡ. ਪਾਕਿ: . _ ` ਰੰ ਇੰਡੀਆ ਐੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ--ਓ. ਐਚ. ਕੇ. ਸਪੇਟ 
ਇੰਡ. ਰਿ. ਜਗ. `-““_'` ਲੇ ___ ਇੰਡੀਆ, ਏ ਰਿਜਿਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਆਰ. ਐਲ. ਸਿੰਘ 
ਇਨ. _ ਨ ਇਨਸੈੱਕਟਸ--ਐਮ. ਐੱਸ. ਮੈਨੀ ੧. ੩ 

ਇਨ. ਧੈ. ਕਰਾਂ. _ ਇਨਸੈੱਕਟ ਪੈਸਟਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਪ 
ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. ..__.._ `` ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 
ਇ.ਬਾ. __.. ` . _ ` - - . __ ਇਕਨਾਮਿਕ ਬਾਂਟਨੀ--ਐਫ਼. ਹਿੱਲ, 
ਏ. ਇੰਡ. ਲੀ ਵਰ ਏਨਸ਼ੀਐ'ਟ ਇੰਡੀਆ--ਰ. ਕ. ਮੁਕਰਜੀ 
ਦੇ. ਹਿ. ਪਰ. ``. ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਰਸ਼ੀਆ--ਸਾਈਕਸ 

ਸ. ਇੰਡ. ਵੱ ਤ `._` ``ਸਨੇਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਪੀ. ਜੋ. ਦੇਵਰਸ 
ਸੀਸ 'ਰ:: _ ? 2 ੨੬. ੍ - ਦੀ ਸਟੈ'ਡਰਡ ਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 

`. ਸਫੋਂ. ਯੀ'ਬੁ.. “`` _` _ `` - ` `. _ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਯੀਅਰ ਬੁੱਕ ਲਾ 
ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ. _` _` `- . ̀`ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮ 
ਸਾਂ. ਟੂ. ਅਲ ਰ੍ ਰ੍ ਸਾਇੰਸ ਟੂਡੇ ਰੇ 
ਸ੍ਰ ਰਿ.” -੨ 2੦“ ` - ` ̀____ ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਰ 
'ਸਿ. ਸਰਾ. ਵੈ. ਪਾਕਿ. ' - .- _-.- '- ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰਾਈਨਜ਼ ਇਨ ਵੈੱਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਖ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀਉੱ ਲਾ ਖ਼ਾਂ 

ਸਿ. ਧੋ, ਯੂ: ਆ: -">- : `'``` -`  > - ਸਿੱਖ ਪੌਰਟ੍ਰੇਟਸ ਬਾਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟਸ 

(%) 



ਸਿ. ਮਿ. 

ਹਿ. ਏ. ਇੰਡ, 

ਹਿੰ. ਸ਼. ਸਾ 
ਹਿ. ਸੰ. ਲਿਟ. 

ਹਿੰ. ਸਾ, ਇਤਿ. 

ਹਿੰ. ਸਾ. ਕੌ. . 

ਹਿ. ਸਿ.---ਕਨਿੰਘਮ 
ਹਿ. ਸਿ.--ਸ਼ੁਸ਼ਵੈਤ ਸਿੰਘ 
ਹਿ. ਸਿ.-=ਗੁਪਤਾ.. 

ਹਿੰ. ਕਾ. ਸੈ. 

2੩ . 

ਹੋ & ਰਾ 

ਜਰ 4 
0 

8 ਜਰ /॥ ੭੭ ਤਰ. =- ਘੁ 
. ਕੌ. 

. ਇੱਡੀ. ਮਾਰ_ 

. ਇੰਡੀ. ਰਿ 

.. ਛਿਜ਼ਿ, ਬਾ. 

ਤਪੜ ੫ ਘਿਟ. ੬9 520 ੧੬੩ ਟੀ 

ਰਾ 

[01 ੨੭ ਕਰ (ਪੇ 

ਗੰ 2 ੨, ਹਕ ਤਤ” ਘ $, 
ਕਾ. ਇੰਡ, 
ਕਾ. ਟੀ.. 

ਦਬ... ... 
ਕੈ. ਹਿ, ਇਸ. 
ਕੌਲ. ਐਨ. 
ਗ. ਇੰਡ. ਪਾਕਿ. 
ਗ. ਇੰ. ਮੈ. ਪ. 
ਗ. ਟ੍ਰਾ. ਕਾ. 

ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ--ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 

ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਏਨਸ਼ੀਐੱਟ ਇੰਡੀਆ--ਡਾ. ਤਿ੍ਿਪਾਠੀ 

ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਗਰ 
ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਟਰੋਚਰ--ਏ. ਬੀ ਕੀਥ 
ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ਕਲ , 
ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕੌਸ਼ ਨ 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਸ--ਕਨਿੰਘਮ 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਸ--ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ 

ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਸ--ਹਰੀ ਰਾਮ ਗ੍ਰਪਤਾ 
ਹਿੰਦੂ ਕਾਸਟਸ ਐੱਡ ਸੈਕਟਸ 

ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ--ਮੁਹੰਮਦ, ਲਤੀਫ਼ ਰ੍ 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫ਼ਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈ'ਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ--ਮਜੂਮਦਾਰ 

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੌਸ਼ 

ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡਿਈਵਲ ਇੰਡੀਆ --ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ 
ਹਿੰਦੂ ਵਰਲਡ 
ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੂਰਦਜ਼ ਹੂ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਟਰਜ਼ 

ਹੂ-ਜ਼ ਹੂ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰਜ਼ 

ਹੈ 'ਡਬ੍ਰਕ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ ਐੱਡ ਬਾਇਓ- ਕੰਮਿਸਟਰੀ 

ਹੈ'ਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ---ਆਈ. `ਸੀ. ਏ. ਆਰ. 

ਹੈਮੰਡ ਵਰਲਡ ਐਟਲਸ ਰ੍ 
ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 
ਕਨਟੈੱਪਰੇਰੀ ਸਕ੍ਰਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ--ਰਾਬਰਟ ਵੁਡਵਰਥ 

ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਨੀਲ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਕਾਸਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 
ਕਾਮਨ ਟੀਜ਼--ਡਾ. ਐੱਚ ਸੈਤਾਪੂ 

ਕਾਮਨ ਬਰਡਜ਼--ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ 

ਕੈੱਬਰਿਜ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਰ੍ 

ਕੌਲੀਅਰਜ਼ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 

ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ 
ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਐੱਡ ਕਾਸਟਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ __ 

ਐੱਡ ਨਾਰਥ ਵੈੱਸਟ ਫ਼ਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਵਿਨਸ ਰ੍ 
ਗ੍ਰੇਟ ਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ--ਫਿਲਿਪ ਲੋਨਾਰਟ' 1 

ਗਾਰਡਨ ਫਲਾਵਰਜ਼--ਵਿਸ਼ਨ੍ਹ ਸਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ--ਡਾ. ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼--ਭਾਈ ਸੰਤੌਖ ਸਿੰਘ 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ--ਭਾਈ ਸੋਤੌਖ ਸਿੰਘ 
ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੌਵੀ” 

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ--ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ 

ਗੂਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ _ 

ਜੀਫਜ ਐੱਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਨੌਟ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ--ਐਲੇ. ਐੱਚ. ਗ੍ਰਿਵਿਨ 

ਚੰ'ਬਰਜ਼ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ 

ਚੌਪੜਾਜ਼ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਡੁਗਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ--ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੇ. ਰੇ 

ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ੇ ਏਨਸ਼ੀਐ'ਟ ਐੱਡ ਮੈ ਮੈਂ ਡਿਈਵਲ ਇੰਡੀਆ 

ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)---ਕਾਜ਼ੀ ਅਰਿਮਦ 

(੮) 



ਡਿ. ਸਾ. ਬਾ... 

ਡਿ. ਹਿੰ. ਮਾਈ. 

ਡਿ. ਜਗ. 

ਡਿ. ਨੰ. ਬਾ. 

ਡਿ. ਪੁ. ਸਾ. 

ਤਵਾ. ਗੁ.ਖ਼ਾ, _ : ਰ੍ 

ਤਾਂ. ਅ. ਉਰ.---ਇ. ਹੁਸੈਨ 

ਤਾਂ, ਅ. ਉਰ.---ਸਕਸੈਨਾਂ 

।= 

. ਦੈਹਲੀ--ਹਿ. ਐੱਡ ਪਲੇ. ਇੰਟ. 

ਨਿ. ਕ. ਯੂ. ਬਾ. ' 
`-ਨਿ. ਡਿ. ਸਾਈ, 

ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ... .. 

ਨਿ. ਲਾ. ਐਨ. ਮਾਈ. 
ਨਿ. ਵ. ਐਨ. 
ਪੰ. ਸਨ. ਸਾਂ. - 

ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਕੋਹਲੀ ` 

ਪੰ. ਸਾ. ਇ.---ਦਰਦੀ 
ਹੀ ਸਾ. ਇ.--ਨਰੂਲਾ _ ੮ 

ਪੰ. ਸਾ. ਇ.---ਪੰਜਾਬ 

ਪੰ. ਸਾ. ਇ.---ਪੰਜਾਬੀ 

ਪੰ. ਸਾਂ. ਇ.--ਭਾ. ਵਿ. ਪੰ. 
ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਇ.---ਰਸ 
ਪੰ. ਸਾ. ਕੌ. 

ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਤਜ਼. 
ਪੰ. ਹੀ. 

੨ 

ਰੂ ੭ 

ਹਉ 
“੩ 25: 2੨੨ ੬ = 2੨੭ 3 ੭ 

ਗ੍ਰੰਇ < 
ਨ ਕੰ 

ਜੀ-ਮੈਕਸ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 
ਟਰੱਪੀਕਲ ਬਰਡਜ਼-ਕਲਾਈਵ ਰੂਟਸ 
ਏ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ-ਗਰੌਵਰ ਰ੍ 

ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ-ਨਿਰੌਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ-ਸੈਪਾਦਕ : ਡਬਲਿਉ, ਐਨ. ਮਾਨ 

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਸੰਪਾਦਕ : ਕਾਰਟਰ ਵੀ. ਗੁੱਡ 
ਏ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਰ੍ 
ਏ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ-ਜੇਮਜ਼ ਡ੍ਰੇਵਰ 
ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਚਾਰਲਸ, ਸੀ. ਜੀ. 

ਏ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਹਿੰਦ ਮਾਈਥਾਲੌਜੀ 
ਏ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ _ 
ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾ ਇੰਸ--ਜੋਸਫ਼ ਡੱਨਰ 

ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ--ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 
ਤਾਰੀਖ਼ਿ ਅਦਬਿ ਉਰ ਗਿ ਹੁਸੈਨ 
ਤਾਰੀਖ਼ਿ ਅਦਬਿ ਉਰਦ੍ਰ-- 

ਦੇਹਲੀ-ਹਿਸਟਰੀ ਐੱਡ ਪਲੋਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ--ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾ ਚੌਪੜਾ 
ਨਿਉ ਕਨਸਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਏ ਨਿਉ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ--ਫ਼ਿਲਿਪ ਲਾਰੇ'ਸ ਹੈਰੀਮੈਨ 
ਨਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ 
ਨਿਊ ਲਾਰਾਉਸ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਮਾਈਥਾਲੌਜੀ 
ਦੀ ਨਿਉ ਵਰਲਡ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ--ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਹਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰ੍ਹਲਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕੌਸ਼--ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ--ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੇ--ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕ੍ਸ਼ਤਾ 
ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟਸ--ਇਬੈਟਸਨ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਸ਼ 
ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼--ਆਰ. ਐਸ. ਮਾਥਰ 
ਪਲਾਂਟਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼--ਗਿ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 
ਪਲਾਂਟ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆੱਲੋਜੀ--ਐਸ. ਐੱਡਰਸਨ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਸ਼ ਰੈ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਮਾਲਾ--ਪੰਡਤ ਗੌਰੀ ਸ਼ੈਕਰ ਓਝਾ 
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ--ਹੈਰੀਸਨ 
ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ਰੂਟਸ ਐੱਡ,ਵੈਜੀਟੇਬੱਲਜ਼--ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. 
ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਸ਼--ਜੌਗਿੰ ਦਰ.ਸ਼ਿਘ ਰਾਮਦੇਵ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੌਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼--ਵੁਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ 
ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਡ-ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਬਰਡਜ਼ 
ਪੇ'ਟਿੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਸ--ਡਬਲਿਉ. ਆਰਚਰ 
ਫਰੈਣੀਅਰ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰਾਨੌਮੀ--ਫਰੈੱਡ' ਹਾਇਲ 
ਫੰਡਾਮੈ'ਟਲਜ਼ ਆਫ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ--ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ 

( ਜੰ) 



ਫ. ਸ਼੍ਰ. ਇੰ. ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੱਥਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ--ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਜਿੰਲਲ 
ਫ਼. ਕ. ਇੰ. ਫ਼ਰਹਟ ਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ--ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ 
ਫ. ਟੀ. ਸ਼੍ਰ. ਇੱ. ਫਲ”ਵਰਿੰਗ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐੱ'ਡ ਸ਼੍ਰੱਥਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 
ਫਾਂ. ਮੁ. ਐੱਪ. ਫਾਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਐੱਪਾਇਰ---ਜਾਦੂ ਨਾਂਥ ਸਰਕਾਸ਼ 
ਫ਼ੈ. ਮੈ. ਡਿ, _ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ---ਡਾ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ 
ਫ਼. ਸਿ. ਇੰਡ, ਦੀ ਫ਼ੌਰਟੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਸਿਡਨੀ ਟਾਇ 
ਬ੍ਰਿ. ਰੂ. ਇੰ. ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐੱਡ ਆਫ਼ਟਰ--ਵੀ. ਡੀ. ਮਹਾਜਨ 
ਬਾ. ਕੌ. ਬਾਇਓ-ਕੈਂਮਿਸਟਰੀ=ਕਲਾਈਨਰ ਅਤੇ ਆੱਰਟਨ 
ਬੁ. ਇੰ.ਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਬਰਡਜ਼--ਸਲੀਮ ਅਲੀ 

ਬਰ. ਪਾ. ਸਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਇੰਸ 
ਬੇ. ਨੀ. ਵ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਲ ਵਰਕ--ਵਾਈਨ ਫ਼ਰੀਡ ਐੱਡ ਬੁੱਲ 
ਭਾ. ਅਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 
ਭਾ. ਪਹਿ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ--ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ 
ਭਾ. ਪ੍ਰ. ਵਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ--ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਮ. ਕੌ. ਮਹਾਨ ਕੌਸ਼ ਪੱ 
ਮਾ, ਸੈ. ਕੌ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਸਲਰ 
ਮੁ. ਐੱਪਾ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਐੱਪਾਇਰ--ਡਾ. ਅਸ਼ਿਰਬਾਦੀ ਲਾਲ ਜੀਵ 
ਮੈ. ਹੈ. ਐਨ. ਮੈਡੀਕਲ ਐੱਡ ਹੈਲਥ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ __ 
ਮੈਕ. ਐਨ. ਸਾ. ਟ ਮੈਕਗ੍ਰਾਅ-ਹਿੱਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐੱ'ਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 
ਸੌਕ. ਐਨ.$ਵ. ਬਾ. ਮੈਕਗ੍ਰਾਅ-ਹਿੱਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਜ਼ 
ਮੈਕ, ਮਾ. ਸੰ. ਸਾ. ਮੈਕਗ੍ਰਾਅ-ਹਿੱਲ ਮਾਡਰਨ ਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਸਾਇਸ 
ਮੌਥ, ਡਿ. ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ=ਜੇਮਜ਼ ਐੱਡ ਜੇਮਜ਼ 

` ਸੌ. ਪੁ. ਇੰ. ਪਾ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਮੈ. ਸੈ. ਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਸੈਥੇਮੈਟਿਕਸ--ਈ. ਟੀ. ਬੈਲ 
ਯੂਨੀ. ਐਨ. ਤੁ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ 
ਰ. ਸਿੰ. ਰ੍ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਿਨ 

ਰਾ. ਸਿੱ. ਪਾ. ਪੰ. ਪਧਰ ਰ੍ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ--ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 
ਰਾ. ਫਾ.ਮੁ.ਐੱਪ. ` ੫੧8 ਦੀ - ੬ ਰਾਈਜ਼ ਐੱਡ ਫਾਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਐੱਪਾਇਰ--ਆਰ. ਪੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 
ਲਾ. ਐਨ. ਵਰ. __ ਰੱ ਲਾਰੌਸ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ--ਪਾਲ ਹੈਮਲਿਨ 

ਲਾਂ. ਡਿ. ਜਗ. . ਲਾਂਗਮੈਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਸਰ ਭਡਲੇ ਸਟੈੱਪ __ 

ਲਿੰ. ਸ. ਇਡ. $: ਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ __ 

ਲਿਟ. ਹਿ. ਐਰੈ. __ ਰ੍ ਏ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਐਰੈਬਜ਼--ਨਿਕਲਸਨ 
ਰ ਲਿਟ. ਹਿ. ਪਰ. ਨ ਰ ਏ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਰਸ਼ੀਆ--ਬ੍ਰਾਉਨ ___ 

ਵ. ਹੂ. ਸਾ. ਰ੍ ਵਰਲਡ ਹੂ-ਜ਼ ਹੂ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਰ੍ 
ਵ. ਟੈ. ੮ (0 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨਾਂਲੌਜੀ--ਡਬਲਿਉ., ਏ. ਚੈਪਮੈਨ 
ਵ. ਯੂ. ਐਨ. ੨੬੯ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ __. 

', ਨਾਂ. ਸ. ਐਨ. ”' ' 1 ਵਾਨ ਨਾਸਟਰਾਂਡ ਸਾਇੰਟਿਫ਼ਿਕ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ` 
ਵੋ ਜਗ. ਡਿ. ``” _ ` ਰਾ ਵੈਬਸਟਰਜ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ੍ 

ਮਹਾਂਦੀਪ ` ਤਰ 2 ਮੈ ੩੧੩ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ੨ 

_ਉ. ਅਮ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ . ਉ. ਅੰਧ. ਮਹਾਂ. ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ __ 
ਅੰਟਾ. _ ਐਟਾਚਕਟਿਕਾ- ਆਰ. ਮਹਾਂ, ਆਰਕਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ _ 
ਅਫ਼. _ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂ. ਮਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗੇਰ ` 
ਆਸ __ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਿੰ. ਮਹਾਂ. ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ _ ਰ੍ 
ਏ. ,- ਫੈਸ਼ੀਆ . .... .. . ਦੱ. ਅੰਧ, ਮਹਾਂ. ਦੱਖਣੀ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ __ 
ਦੱ. ਅਮ. ` ਵੱਖਣੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 
ਯੂ. ਯ੍ਰਰਪ __ 

(₹) 



ਅ. ਸਾ 
ਐਂਡ. ਸਾ. 

ਇੰ. ਚੋ. 
ਫੈ. ਸਾ. 

3. ਸਾ. 

ਕਾ. ਸਾ. 

ਕੈਂਸ. ਸਾ. 

ਕੈਰਿ, ਸਾ. 

ਖਾ. ਬੰ. 

੫7 ੧1 
ਅਫ਼ਗ. 

ਅਰ. 

ਮਲ. 

ਮਾਸ. 

ਇੰਗ. 

ਇਜ਼. 

ਇਟ. 

ਇਡੋਂ, 

ਅਰਬ ਸਾਗਰ _ 

ਐਡਰਿਆਟਕ ਸਾਗਰ 

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ 

ਏਜੀਅਨ ਸਾਗਰ 

ਸਫ਼ੈਦ ਸਾਗਰ. . 
ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ 

ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ 

ਕੈਰਿਬੀਅਨ ਸਾਗਰ 

ਖਾੜੀ ਬੈਗਾਲ 

ਉੱਤਰੀ ਕੌਰੀਆ 

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 

ਅਰਜਨਟੀਨਾ 

_ ਅਲਜੀਰੀਆ _ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ _ 
ਇੰਗਲੈ“ਡ 
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 
ਇਟਲੀ 

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 

ਇਥੋਪੀਆ 

ਇਰਾਕ 
ਈਰਾਨ 

ਸਉਦੀ ਅਰਬ 
ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਆ 

ਸਪੈਨ ___ 
ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰ'ਡ 
ਸ੍ਰਡਾਨ 
ਮੌਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਸੰਘ 
(ਯ੍ਰਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸੌਵੀਅਤ __ _. 
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕਸ) 
ਹੌਗਰੀ 

ਹਾਲੈਂਡ . - 

ਕਤਾਗ 

ਕੀਨੀਅਤ 

ਕ੍ਵੈਤ 

ਕੌਲੰਬੀਆ 
ਗ੍ਰੀਨਲੈ'ਡ 
ਚੀਨ 

ਚੈਕੌਸਲੋਵਾਕੀਆ 
ਜਾਪਾਨ 
ਜਾਰਡਨ 
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ 

ਤੁਰਕੀ 

ਥਾਈ. 

ਦੱ. ਅਫ਼. 

ਦੱ. ਕੌ. 
ਨਾਈ. 

ਨਿ. ਜ਼ੀ. 

ਨੀ. ਲੈ. 

ਪੱ. ਜਰ. 

(ਐਫ. ਆਰ. ਜੀ.) 
ਪੱ. ਦੀ. ਸ. 

(ਵੈ. ਇੰਡੀ.) 

ਪਾਕਿ. 

ਖਾੜੀ ਫ਼ਾਰਸ _ 

ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਗਰ., 
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 
ਪੀਲਾ ਸਾਗਰ . 

ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 
ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ 

ਬੇਰਿੰਗ ਸਾਗਰ 
ਰ੍ਰਮ ਸਾਗਰ 
ਲਾਲ ਸਾਗਰ 

ਥਾਈਲੈ'ਡ 

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 

ਦੱਖਣੀ ਕੌਰੀਆ 

ਨਾਈਜੀਰੀਆ 

ਨਿਉਜ਼ੀਲੈ'ਡ 

ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ 

ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ 

(ਫ਼ੈਡਰਲ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਜਰਮਨੀ) 
ਪੱਛਮੀ ਦੀਪ ਸਮ਼ੂਹ 

(ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਜ਼) 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਪੁਰਤਗਾਲ 

ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ 

(ਜਰਮਨ ਡੈਮੰਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ) 

ਪੂਰਬੀ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ 
(ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼) 

ਪੌਲੈ'ਡ 

ਫ਼ਰਾਂਸ 

ਫ਼ਿਲਪੀਨ . 

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ . 

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ __ 
ਬੁਲਗ਼ਾਰੀਅ . 

ਬੈਲਜੀਅਮ _ 

ਮੰਗੋਲੀਆ _ 

ਮਲਾਇਆ 

ਮੈਕਸੀਕੋ __ . 

ਯਮਨ ਅਰਬ ਗਣਰਾਜ ੨2੨ ।੧ 

ਯਮਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ 
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 

ਯ੍ਰਨਾਨ 

ਰੌਮਾਨੀਆ 

ਲੈਬਨਾਨ 

ਵੀਅਤਨਾਮ 



€੧ ਸਿ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ . ਰ੍ 
"ਤਤ ਦੀਦ ਦਲ 
ਚਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰ੍ ਤਾਮ. ਤਾਮਲਨਾਡੁ 
ਉੜੀ, _ ਉੜੀਸਾ ਤ੍. ਤ੍ਰਪ੍ਰਿਾ 
ਅਰੁ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਾ. ਨਾਂਗਾਲੰੱਡ 

ਆਸਾ. ਆਸਾਮ ਪ. ਪੰਜਾਬ 
ਆਂ. ਪ੍ਰ. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱ. ਬੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 

._ ਸਿੱਕੇ: ਸਿੱਕਮ _ ਉ ਹਾ ਬਿਹਾ. ਬਿਹਾਰ 

` ਹਰਿ. ਹਰਿਆਣਾ _` ਮਹਾ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 
ਹਿ. ਪ੍ਰ. ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ੍ ਮਨੀ, ਮਨੀਪੁਰ 

ਰਿ ਕਰਨਾਟਕ ``` ਮ.ਪ੍ਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
_ ਕੋਰ, ਕੈਰੌਲ ' ``' ੍ ਮਿਜ਼ੋ, ਮਿਜ਼ੌਰਖ਼ 
ਗੁਜ, ਗੁਜਰਾਤ -- ਮੋਘਾ. ਮੇਘਾਲਿਆ 
ਗੋ. ਗੋਆ ਰ੍ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 
ਜ. ਕ. ਜੋਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰ੍ 

ਅੰਡੌ. ਨਿਕੌ. ਅੰਡੋਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੌਬਾਰ ਦੀਪ-ਸਮ੍ਹਹ ਦਾ. ਨ. ਰਹ. ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 

ਚੰਡੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ___ - `-  ਪਾਂਡੀ. ਪਾਂਡੀਚਰੀ 
ਰ੍ ਲਕ. ਮਿਠੀ. ਲਕਸ਼ਦੀਪ-ਮਿਨੀਕਾਂਇ 

ਰ੍ ਆਮ ਸ਼ਬਦ 

ਅੰ. ਅੰਕ, ਐਤਿਮ ਅੰਕੜੇ 8 ਜ. ਜਨਮ ੍ 

ਅੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਾ. ਮਰ. ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਅਨ. ਅਨੁਵਾਦ. ਨਿ. ਖੋ. ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰ 

ਆ. ਅੰਗ. ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ - ਬਿ. ਬਿਕਰਮੀ 
ਈ. ਈਸਵੀ . ਮਿਉ'. ਮਿਉਂਸਪਲਟੀ 
ਈ. ਪੂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਰ੍ ਮੌ. ਮੌਤ 
ਸ਼. ਖੋ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾ, ਕਾ, ਰਾਜ-ਕਾਲ 
ਹ. ਪੁ. ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿ ਲ. ._ ਲਗਭਗ ___. ਰ੍ 

ਉ. ਵਿਥ. ਉੱਤਰੀ ਵਿਥਕਾਂਰ ਰ੍ ਪੱ: ਲੰਬ, ਪੱਛਮੀ ਲੰਬਕਾਰ ਰ 
ਏਕ. ਏਕੜ ___' . ਪੂ. ਲੰਬ. _______ ਪੂਰਬੀ ਲੰਬਕਾਂਰ 
ਸੈਂ ਸੈੱਟੀਗ੍ਰੋਡ ਫ਼ਾ. ____ ਫ਼ਾਰਨਹੀਟ 
ਸੈਂ. ਮੀ. ਸੈ'ਟੀਮੀਟਰ `” ਮੀਟ ___ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 
ਹੈਕ, ਹੈਕਟੇਅਰੇਂ " "'' ਮੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਘਣ ਮੀਟਰ) 

ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ __”“ `` ਮਿ.ਸੀ. ਮਿਲੀਮੀਟਰ __ 
ਕਿ. ਸੀ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ” “”” '-. ਮੀ ਉਰ 

ਕੈ. ਕੈੱਲਵਿਨ “”' ਮੈ. ਥੋਂ. ਮੈਟਰੌਪਾਲਿੰਟਨ ਖੇਤਰ 
ਰਾ ਗਮ: '-`ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 
ਦੱ. ਵਿੱਥ. ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਥਕਾਚ' ੦ ਛ੍ਮੀ. ਵਰਗ ਮੀਲ _ 

2221 ਦਦ>ੂੰ” "੧੨ 2੧..-. 

(ਆ, ਵਿ 

ਦਿ 



ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਇੰਹ ਗੁਰਖ਼ੁਖੀ ਲਿੱਪੀ _ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 'ਪੱਟੀ' ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਨੰਬਰ ਪੈੱਤੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਤੀਵਾਂ ਹੈ । 'ਹਾ ਹੈ/ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ 

ਦਾਤਾ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਪਿੱਛੋ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਲਿੱਪੀਆਂ 

ਦੀ ਆਧਾਰ ਲਿੱਪੀ 'ਬ੍ਰਹਮੀ' ਤੋ" ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ 

ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ 'ਹ' ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਹ' ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰ੍ਹਪ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਬ੍ਹਮੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ" ਕਹਿ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪ੍ਰਰਾਣਾ ਚੈ । ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਿਚ 

ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰ੍ਰਪ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :-- _੧##੪ 

ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ 

ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਹ' ਛਾ ਰੂਪ ' $ ` ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਲਿੱਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 

ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-- 

ਦਲ [ਦੀਦ ਟਰ 

'ਹ' ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਡੇ 

ਟਾਕਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੱਖਰ ਹਨ । 

'ਹ' ਦੇ ਸਰਪ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖੀ, ਭਟੱਛਰੀ, ਉੱਚੀ-ਸਰਾਸਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ= 

ਨਾਮੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਹ' ਦਾ ਸਰ੍ਹਪ ਤੁਲਨਾ ਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭੱਟਛੁੱਰੀ ਲਿਪੀ 

ਰੀ 16ਵੀ' 
ਗ੍ਰਜਰਾਂਢਾਲੈ ਦਾ ਗ੍ਰਰਮ੍ਵੀ 
ਆ 
੫ਡਸ਼ਾਹੀ 

ਨੌਵੀ' /ਦਸਫੀ" 

ਗ੍ਰਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦ' ਹਰ ਕਮਨਾਮਾ 

ਪ੍ਰਾਣ 



ਹ' ਇਕ ਸਘੰਸ਼ ਵਰਣ ਹੈ । ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋ” 

ਹ' ਉਸ਼ਮ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ । ਇਸਦ' ਉਚਾਰਣ-ਸਥਾਨ ਕੰਠ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿੱਰ “ਹ' ਵਿਜਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' 'ਨਮ:” ਦੀ 
ਥਾਂ ਨਮਹ'! ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, 

ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਪਰ 'ਹ' ਦੀ ਧੂਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ । ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਪ 

ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਅੰਤਰ 'ਹ' ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 
ਅਤੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ 'ਹ' ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : -- 

ਖ==ਕ”ਹ; ਘ==ਗ”ਹ; ਛ= ਚ3-ਹ;ਝ==ਜ--ਹ; 

ਠ==ਟ3 ਹ; ਢ-=ਡ%ਹ; ਥ==ਤ--ਹ, ਧ==ਦ--ਹ 

ਫ==ਪ-ਹ; ਭ==ਬ”-ਹ । 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਜੌੜਾਂ ਦੇ ਦਿਰਹਟੀਕੌਣ ਤੋ' 'ਰ' 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੂਖ ਨਿਯਮ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਨ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੂਜਾ ਵਰਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋ 

ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ 
ਵਿਚ 'ਹ` ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ : -ਕੌਹਣਾ== 

ਕਹਿਣਾ; ਰੈਹਣਾ==ਰਹਿਣਾ । 

ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਰਣ 'ਹ' ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ 
ਨਾਲਲਾਂ( ` )ਦੀਥਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਵੇ :-- 
ਸੋਹਤ== ਸਿਹਤ, ਮੇਹਨਤ==ਮਿਹਨਤ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੂਜਾ ਵਰਣ ਹੋਵ ਤੇ ਉਸ ਡੋ' 

ਪਹਿਲੇ ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਥਾਂ 

'ਹ' ਹੇਠ ਔੱਕੜ ( _ ) ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਬੌਹਤ-ਰਹਤ, 
ਬੰਹਵਚਨ-ਬਹੁਵਚਨ । 

ਪੜਨਾਵਾੰ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੂਜਾ ਵਰਣ ਪ੍ਰਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ 

ਹੈ ਤੈ ਤੀਜੇ ਵਰਣ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ :-ਇਹਨਾਂ-ਇਨ੍ਹਾਂ ; ਉਹਨਾਂ-ਉਨ੍ਹਾਂ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਣ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ 
ਵਰਣ ਨਾਲ ਮਿਲਵੀ' ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ “ਹ' ਉਸ ਦੂਜੋ ਵਰਣ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ 

ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' :--ਬੰਨ੍, ਸੰਨ੍ਹ ਆਦਿ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ “ਹ' ਅੰਤਲਾ ਵਰਣ ਹੌਂਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 

ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਣ ਹੇਠ ਅੱਧੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਣ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ( " ) ਲੱਗ ਜਾਦਾ 

ਹੈ ਜਿਵੇ : -ਜਗਹ-ਜਗ੍ਹਾ । 

'ਹੰ ਅੰਤ ਵਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ “ਹ' ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਨਾਲ 

ਜੋ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਹ` ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਧੋ ਰ੍ਹਪ ਵਿਚ 
ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ : --ਨਿਗਾਹ== ਨਿਗ੍ਹਾ । 

ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਹ' ਦੀ ਸਯ੍ਰੰਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੈ” ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ “ਨ', 'ਰ', 'ਵੱ, 'ੜ', “ਲ' ਤੇ 'ਮ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਵੇ :--ਵਿੰਨ੍ਹ, ਵਰ੍ਹਾ, ਬਵਾਂ, ਗੱਲ੍ਹ, ਗੜ੍ਹ, ਨਿੰਮ੍ਰਾਂ । 

ਅਰਬੀ 'ਐਨ' ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਖੁੰਰੀ' “ਹ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੈ ਜਿਵੇ :-- ਮਨ੍ਹਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਦਿ । ਪਰ 
ਜੇ 'ਔਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਂਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅ' ਨਾਲ ਬਦਲਾ 
ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਅਨੁਸਾਰ 'ਐਨ' ਨੂੰ 'ਹ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ 
ਜਿਵੇ' 'ਰੋਅਬ' == 'ਰੋਂਹਬ' ਆਦਿ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ “ਰ' ਤੈ 'ਹ” ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਹ? ਦੇ ਪੈਰੀ" ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਮਤਭਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਝ ਬੇਨੇਮੀਆੰ ਵੀ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ` 'ਨ? ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਦੋਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਕਦੀ “ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਨ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕਈ ਥਾਈ' ਮਗਰੋਂ, ਜਿਵੇ “ਨ੍ਰੌਰਾ' 'ਹਨ੍ਰਾ' ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਜੋ 
ਅੰਧੇਰਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ 'ਨ੍ਾਉਣਾ”, ਸ਼ਬਦ “ਨਹਾਉਣਾ' ਦਾ 

ਸੰਬੰਪ ਹੈ । ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚ “ਹ” 'ਨ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ 'ਨ' 
ਤੋ ਮਗਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

'ਹ' 'ੜੱ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੌ 'ੜ' ਤੇ 'ਢ” ਨਾਲੋ" ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ 
ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ 'ਹ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਅਸੀ" ਪੈਰ ਵਿਚ 'ਹ' ਦੀ ਵਰਤੋ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਚੇ ਹਾਂ ਪਰੋੜ੍ਹ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ 
ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 'ਹ' ਦੀ ਇਹ ਧਨੀ ਲਿਖਣੇ” ਰਹਿ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਲਈ 
ਵੀ ਇਕ ਅੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਲ 

1. ਨ੍ਰ-ਸੰਨ੍ਹ 

2, ਡ੍ਰ -ਚੜ੍ਹ 
3. ਲ੍ਰ--ਮਲ੍ਹਮ 

4. ਰੂ--ਸ਼ਰ੍ਹਾ 

'ਹ' ਗੁਰਮੂਥੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌਯੁਕਤ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਹੈ । 
ਸੈਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋ" ਦੋ ਵਰਣਾਂ ਢੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰ 
ਦੀ ਅਣਹੋ'ਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਯੋਗ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਣ ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” ਖਰ੍ਹਵਾ 

(ਰ ਤੇ ਹ ਸੋਜੁਕਤ ਹਨ) । ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅਜਨਾਂ ਵਿਚ 
ਪਹਿਲਾ ਵਿਅੰਜਨ ਸਦਾ ਮੁਕਤ (ਮੁਕਤਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗ ਹਮੌਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂ 

ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _ 
ਜੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ 

ਲਗਾਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

ਹਾਂ, ਹਿ, ਹੀ, ਹੁ, ਹੂ, ਹੇ, ਹੈ, ਹੋਂ, ਹੋਂ, ਹੈ, ਹ, ਹੱ 

ਹ. ਪੂ. --ਪੋਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨ ਪਿ ਸਿੰਘ ਪਦਮ; ਖੈਜਾਬੀ`ਲਿੱਪੀ 

ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਪਿਆਰਾਂ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ 

ਅਧਿਐਨ--ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂਘ ] ਗੁਰ. ਲਿ, ਜ. ਵਿ. 



ਜਿਲਦ ਛੌਵੀ' 

ਹਉਮੈ : ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਮੈ” ਹਾਂ, ਮੈ', ਮੇਰੀ' 
ਆਦਿ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਹਉਮੈ” ਨੂੰ ਇਕ ਦੀਰਘ ਮਾਨਸਿਕ ਰੌਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । 

ਗਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਤੌ ਦੂਰ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 

ਡੇ ਜਾਣੈ ਕਰਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ 

ਰਖਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਾਮ, ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖਦੇ 

ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ । ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ ਨੇ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਗ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ _ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ । ਜਦੋ” 

ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਵੇਖੋਗਾ ਅਭੇ 

ਉਸਦੀ ਨਿਜੀ ਹਊਮੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਕਹਿੰਢੇ ਹਨ-- 

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੌ, ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ । 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੰ, ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ । 

ਰ੍ ( ਜਪੁਜੀ ) 
ਹ, ਪੁ.--ਗੁ.ਨਾ. ਸ਼.ਰ. 

ਹੌਸ : ਇਹ ਐਨਸਾਰਫਾਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ, ਐਨਡਿਡੀ ਕੁਲ ਅਤੈ 

ਐਨਸਾਰਿਨੀ ਉਪ-ਕੁਲ ਦੀ ਮ੍ਰਗਾਬੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ, 

ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਤੇ ਪੁਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਮਟਕ ਨਾਲ 

ਤੈਰਦਾ ਹੈ । ਉਡਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ 

ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ 'ਚ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ 

ਤੇ ਉਡਦੇ ਹਨ । ਹੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੌਲ 

ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀ" ਉਡ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋ” 

ਹੈਸ 
ਜਲੀ-ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੌਰਦੇ ਸਮੋ" ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ 

3 ਰ੍ ਰ੍ ਹੰਸ 

ਗ੍ਰੰਗਾ ਹੌਸ (69੬%%7 9677) ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈਸ (6. 69/6006) 
ਅਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ।_ਰੰਸ 

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਇਥੋ" ਤਕ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਰ੍ 
ਹੰਸ ਵੀ ਫ੍ਰੰਕਾਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੜਬੁੜ ਜਾਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਜਣਨ ਰੁੱਤ ਤੋਂ” ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਮਿਲਾਪੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਖ 
ਖਾਣਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਲਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਟੋਸ਼ੀਅਨ ਵੀ 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਨਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਬ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਪੈੱਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਦੋਨੋ” ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੋ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝ 
ਵਿਚ ਚੁੰਝਾਂ ਪਾਉ'ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਿਕਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਹੰਸ 
ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਰਹਿਤ ਅੰਡਿਆਂ ਨੰ 
ਇਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉਪਰ ਸੋ'ਦੀ ਰੈ ਅਤੇ ਨਰ ਹੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 
ਆੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ 
ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋ” ਛੋਟੀ ਧੌਣ ਵਾਲ 
ਸਿਰ ਤੋਂ” ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ' 
ਭਾਵੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ” ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ` ਦੌੜਨ ਤੇ ਡੈਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਖ 
ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰ ਖਾਕੀ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਹੰਢੋ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੈਸ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 
ਵਿਚ ਪੌੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੰਗਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਪੰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਊਟ ਹੰਸ (6. 9/07), ਟਰੈਪਿਟਰ ਹੰਸ (€. 22੪੪6 
#0066/90/07), ਹੂਪਰ ਹੌਸ (<. £1£%06 £92%05), ਬਿਉ ਇਕ 
ਹੰਸ (6. 00/06069990006 6੬0776669) ਅਤੇ ਵਿਸਲਿੰਗ ਹੌਸ 
(<. 2080067679%2% £07996990%5 ਹਨ । 

ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੌਸ ਅਤੇ 
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੌ ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾਲੀ 
ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਹਸ (€, 92/0006071/0065) ਅਤੇ ਕਾਸਕਰਂਬਾ 
ਹੌਸ (€052076768 605607066) ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 9 : 710 ;ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 13: 333. 

ਹਸ : ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੰਸ' ਤੇ 
ਦਿੰਭਾਂਕ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ । ਇਹ ਦੋਵੇ ਜਰਾਸ਼ੋਧ ਦੇ 
ਦੌਸਤ ਸਨ । “ਹੌਸ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋ' ਵੀ 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ” ਦਿੰਡਾਂਕ ਨੇ ਇਹ 
ਸੁਣਿਆ ਕਿ “ਹੌਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ੜ' 
ਬਿਨਾਂ ਜਿਉ”"ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ 
ਲਿਆ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋ ਹੌਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 
ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। 



ਹੈਸ-ਅਵਤਾਰ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਸ਼ ਅਨ੍ਹਸਾਰ ਇਹ ਜਰਾਸੌਧ ਦਾ ਇਕ 
ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੰਭਾਂਕ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਨੇ 
ਪਰਸ੍ਰਰਾਮ ਤੇ' ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਢੌਵੇ' ਭਰਾ ਜਰਾਸੈਧ 
ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ 
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯ੍ਰੱਧ ਸਬੋਧੀ 
ਉਸ ਪਾਸੋ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੋ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੀ ਦ੍ਰਵਾਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਪਿੱਛੋ” ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 

ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਖੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ । ਅਗਲੰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ੍ਹਯ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਂ 
ਮਿੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਭਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ । 
ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਭਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਢਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯ੍ਰੱਧ 

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੱਪਾਂ 
ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ ਹੋ ਗਈ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾ ਦਿੰਭਾਂਕ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜਮਨਾ ਵਿਚ 

ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ । 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਰਿਤਰ ਕੌਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਹੌਰ 'ਹੇਸ' ਵੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ 
ਗਏ ਹਨ । 
ਹੁ. ਪੂ.--ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੌ, 1097 ; ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ. 

ਹੰਸ-ਅਵਤਾਰ : ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਹੰਸ ਬੂਪ 
ਅਫੁਤਾਰ ਸੀ । ਸੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਯਾਰ੍ਵੇ" ਸਕੰਦ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇ' 
ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਥਾ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਨਕ ਆਦਿ 
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਵਿਵੇਕ ਸਬੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 1 
ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਦ ਭਗਵਾਨ 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹੰਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਢਿੱਤਾ । 

ਹ. ਪੂ.--ਮ. ਕੋ. 284, 

ਹਸਤਨਾਪੁਰ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਥੇਹ ਹੈ ਜੌ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ“ 35 ਕਿ. ਮੀ, 
ਪ੍ਰਬ-ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗੋਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਗਰ ਚੰਦਰ 

ਬੋਸ਼ੀ ਹਸਤ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾ 
ਨੇ ਕਦੇ ਦਾ ਰੋੜ੍ਹ ਢਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸੀ । ਕੱਤਕ ਦੀ 
ਪ੍ਰਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੈਨ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ । ਆਦਿ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਜਾ 
ਸ਼ਰੇਆਸ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਕਸ਼ੂਰਸ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਨ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਸ੍ਹਮਾਂ ਪਿੰਡ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੈਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜ੍ਰਦ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ-- 8,887 (1971) 
28” 09" ਉ. ਵਿਥ, ; 782 3/ ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ,--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 12 ! 293 ; ਮ. ਕੋ. 256 

ਹਸਦਾਈ ਇਬਨ ਸ਼ਪਰੂਤ : _ਕਾਰਡੋਂਬਾ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ ਅਲ-ਹਾਕਮ ਢ੍ਰਜੋ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਸਮੋ ਹਸਦਾਈ ਇਬਨੁ ਸ਼ਪਰੂਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਯਹੂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 
ਦੇ ਖਤਰ ਵਿਚ ਬੁੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਭਾਵੇ" ਉਹ 
ਇਕ _ ਦਰਬਾਰੀ ਹਕੀਮ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋ _ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ _ ਸ਼ਖਸੀਅਤ _ਕਾਰਨ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ । _ਹਸਦਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

. ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਝ ਸੀ ਅਤੇਂ ਉਸ ਨੌ ਵਿਗਿਆਨ 
ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । 
ਇਸਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 
ਇਕੱਠੇਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਯਹੂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੋਂ 
ਯਹੂਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ । ਯਹੂਦੀ ਖਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਜਾਸਫ ਨਾਲ ਹਸਦਾਈ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ 
ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧ 
ਦਿਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 149. 

ਹਸਨ : ਹਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮ੍ਰਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਫ਼ਾਤਿਮਾ 
ਤੇ ਚੌਥੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ਼ ਦਾ 
ਜਨਮ 1 ਮਾਰਚ, 625 ਈ. (15 ਰਮਜ਼ਾਨ, 3 ਹਿਜਰੀ) ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱ“ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 41 ਹਿਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਸਨ ਪੰਜਵਾਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਬਣਿਆ । ਪਰ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੇ ਮੁਆਵੀਆ 
ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੌ“ ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ “ਜ਼ਆਦਹ' ਨੌ 
ਯਜ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 669 ਈ. 
ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । _ਜ਼ਆਦਹ ਨੇ ਇਹ ਘਿਰਣਤ ਪਾਪ 
ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ 
ਵਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ“ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀ” 
ਨਿਭਾਇਆ । 

ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇਕ ਨੌਕ ਅਤੇ ਸਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਸੀ। _ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ 
ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ 
ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਬਾਈ । 

ਹਸਨ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ" 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਰੈਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੈ) 
'ਸਯੱਦ' ਤੇ 'ਮੀਰ" ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ਹਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਢੀ 

ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਓਹਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਮਨਾਇਆਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.==ਮ. ਕੋ. 256 ] ਡਿਘ ਇਸ, 168. 

ਹਸਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ --ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੋਤਰਫਲ 6,823 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 
1,351,923 (1981) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਦੌ 
ਹੋਇਆ ਹੈ--ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਲਨਾਂਦ ਕਹਿੰਚੋ ਹਨ 



ਗਰ ਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ (ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 

ਨੂ 1 



ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਜੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ । 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਅਤੇ ਪੁਰਬੀ _ਪਠਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਕੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਹੋਮਾਵਤੀ ਹੈ ਜੌ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ 

ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ । ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਂਫੀ ਵੱਡੀਆਂ 

ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹਨ ।- ਇਥੇਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! 
ਇਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਹੈ । 

ਇਥੋ” ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 96.5? ਸੈ”. ਤਕ ਪਹੌੰਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 6? ਸੈ. ਤਕ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਰੋਮਾਈਟ ਜਿਪਸਮ, ਕੇਓਲਿਨ, ਮੈਂਗਨਿਸਾਈਟ `ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਇਸ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ" ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਬਹਾਰ 
ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 
ਕਾਫੀ (ਕਾਹਵਾ) ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਦਾਨ 
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ -ਤੈਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 
ਹੌਦੀ ਹੈ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਬੈਲੂਰ ਤਅਲੁਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਂਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 

ਖੰਡਰ ਹੇਲਬੀਦ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ_ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ'ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਵਧੀਆ 

ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਨੀਆਂ ਦਾ ' ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ' ਸੰਦਰ ਵੀ 
ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨੀ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋ 
ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭੁਦਰਬਾਹ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਥੇ ਆਏ 
ਸਨ । ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ । ਭਦਰਬਾਹੂ ਦੀ 
ਮੌਤ ਸਰਵਣ `ਬੈਲਗੋਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ । ਚੋਦਰ- ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ 
ਇਥੇ ਭਦਰਬਾਹ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ' ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਰਿਹਾ । ਉਸਦੀ 

ਮੌਤ ਵੀ ਇਥੇ ਹੋਈ । ਉਕਤ' ਮੰਦਰ' ਇਸੇ' ਸਥਾਨ ਉਤੇ'ਹੈ । ਇਸ 

ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਤੱਤਾ ਬਹੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । 

ਹ' ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13:61 ; ਐਨੇ. ਬਿਰਿ. 11:151 

ਹਸਨ : ਸ਼ਹਿਰ - ਇਹ ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਸਦਰ ਮੂਕਾਮ 
ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਮੌਸ੍ੂਰ ਤਾਂ 96 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 
ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋ 940 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਂਈ ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਂ-ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਨਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀ" ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਸ਼ਹਿਰ 11ਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । 1690 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ 

ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ । 1873 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੋ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀ 
ਕਾਇਮ ਰੋਈ । 

ਇਥੇ ਕਈ ਮਿਡਲ ਅਤੈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਿਗਰੀ 
ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖ ਤੌ“ ਇਥੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ 

ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਉਲ ਛੜਣ ਦੇ 
ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--51, 329 (1971) 

13500" ਉ. ਵਿਥ: 76705 ਪੂ. ਲਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ: 11 : 151 ! ਇੰਪ. ਗੰ. ਇੰਡ, 13. : 61 

ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ /ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ) : _ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੈਧੜ ਪ੍ਰਜਿੱਧ 

ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ 

ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ 
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 55 ਕਿ. ਮੀ. 
(35 ਮੀਲ) ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਾਬਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ 
ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਪਹੁੰਚਣ 
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੀਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਰ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਾਮ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ । ਸੌ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੇਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਥੁੱਲੇ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ । ਉਸ ਥਾਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਰਵਸ਼ 
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ । 

ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵੜ੍ਹੇਰਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 
ਪਰਸਤਕ. ਚਾਰ ਬਾਗ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜੀ 

ਉੱਤੇ ਸਯੱਦ ਕੰਧਾਰੀ ਸ਼ਾਹਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖ਼ਾਂਨਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਚਰਾਗ਼ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਯਦ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ. ਘੰਮਦੇ- 

ਘੁੰਮਦੇ ਵਲੀ ਕੌਧਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਜੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 
ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ । 
ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਣ ਹੈ ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਮਿਲਣ । ਗੁਰ੍ਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਲੀ ਕੌਧਾਰ 

ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਂ ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਡੋਰਿਆਂ ਤੋ ਕਿਉ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ? ਮਰਦਾਨਾ 
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ -ਬਾਬਾਂ ਨਾਨਕ 

ਨੂੰ ਆਂ ਸੁਣਾਈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ 

ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ 
ਰੱਥ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੋਵਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ 
ਵਜੋ“ ਪਾਣੀ ਢਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ । ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਲਾਗਿਓ” ਹੀ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੱ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ । 

ਵਲੀ ਕੌਧਾਰੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿਚੋ" ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ-ਇਕ ਪੱਥਰ. ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਬੋ ਵੱਲ ਰੌੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਗੁਗੂ 
ਨਾਨਕ' ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਰ 
ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਦਰਵਸ਼ 

ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ' ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੁੱਲੋਂ ਉਤਰ ਕੇ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ 
ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕ-ਸੋਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 
ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਦ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । 1947 ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ 



ਹਸਨ-ਅਲ-ਬਸਰੀ 

ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦ੍ਨੀਆਂ 

ਭਰ ਵਿਚੋ' ਲੌਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 

ਵਿਜਖੀ ਦੇ ਅਵਜਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ" ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 

ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾ ਸਹਿਬ ਪਹੁੰਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 

ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀ੩ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਉਥੇ" ਹੁਣ ਵੀ ਵਗਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਪੌਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਉਖੇ ਸਫੋਵਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰਰਦਵਾਰਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੋਸ਼ਨ 

ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 

ਮਰਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗੀਰ ਵੀ 

ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਕੌਲ ਹ ਪੰਤਾਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕ 

ਸੁੰਦਰ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਝ੍ਰਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ ਹ੍ਰੰਥਬਦ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਬਉਲ ਫ਼ਤਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹਕੀਮ-ਏ-ਹਮਾਮ 

ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਨ, 

ਦੱਥੋ ਪਏ ਹਨ । ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਕੌਲ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 

ਇਕ ਆਬਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਰਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਵਲੀ 

ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਮਕਤਰਾ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੇ 

ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਗਵਾਇਆ 

ਇਕ ਬਾਗ ਵੀ ਇਸ ਦੁ ਕੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਦਾ 

ਮਕਬਰਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਚਾਰ ਬਾਗ-ਏ-ਪੈਜਾਬ--ਗਨੇਸ਼ਦਾਸ ਵੜ੍ਹ ਰਾ ; ਭੀਵਾਈਨ _ਮਾਸਟਰ-; 

ਸੋਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ; ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਜੀ--ਕਰਤਾਰ 

ਸਿੰਘ; ਮੇ. ਕੋ. 

ਹਸਨ-ਅਲ-ਬਸਰੀ : ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਦਾ ਜਨਮ 622 ਈ. ਵਿਚ ਮਦੀਨੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਦੀ ਪਰਵ ਰਸ਼ 

ਵਾਂਦੀ-ਏ-ਕੁਰਾ ਵਿਚ ਹੌਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਸਰੇਂ ਆ ਵੱਸਿਆ । 

ਬਸਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਸੀ । ਨੌਜਵਾਨ 

ਹਸਨ ਨੇ ਪੁਰਬੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੋਂ ਵਿਚ 
ਕੁਝ ਚਿਰ (679-673 ਈ.) ਭਾਗ ਲਿਆਂ । ਬਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ 
ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ 

ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਕੇ'ਦਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ । 684-704 ਈ. 

ਦੌਰਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ । ਹਸਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋ” 

ਵਧੀਆ ਨਮੂਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਣ ਦੀ 

ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । 

ਮੁਤਾਜ਼ਿੱਲਾ ਦਾ ਬਾਨੀ _ਵਾਸਿਲ !£ਇਬਨ ਅਤਾ ਇਸਦੇ 
ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿਚੋ ਸੀ । ਹਸਨ ਆਪ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ 
ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਮੀ ਸੀ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰ ਨੈਤਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ-ਉਦਾਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਹਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਫ਼ੀ 

ਮਤ ਉੱਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਸ੍ਰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੌੜੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਦੋ ਕੇ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਡੇਰ' ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ੇ 

ਉਮੱਈਆ (00੧੧੩) ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ 

ਬੋਲਾਗ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਰਾਂਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਧਾਰਮਕ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੌ“ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਹਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ' 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । 705 ਤੋੱ,714 ਤਕ ਹਸਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ 
ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਲ ਹੱਜਾਜ ਦੀ ਮ੍ਰਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਰੂਪਸ਼ ਰਹਿਣਾ 

ਪਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਡੋ` ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਸਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 

ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ (728 ਈ.) ਤਕ ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ । ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ । 

'ਕੇਵਲ ਪਾਪਾਂ ਤੋ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀ' ਬਲਕਿ ਹਰ ਵੇਲ ਮੌਤ 
ਤੇ ਕਿਸਮਡ ਦਾ ਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ' ਹਸਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ 

ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੋ। ਹਸਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ” ਹੈ 

ਬਲਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ[ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 
ਹੈ । ਇਸ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਹਸਨ ਦਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਅਬਦ ਅਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 
ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਹਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਮਰੱਤਵ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀ' । 

ਸਮੁੱਚੋ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹੌਣ ਵਾਲ 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਅੰਫਲਨ ਹਸਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇ` ਨਾਂ ਕਿਵ` ਸਥੈਧਤ 

ਹਨ । ਭਾਂਵੇ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ 
ਤੱਥ ਤੌ ਯੜ।ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਸਨ ਦ) 

ਬਸਰੇਂ ਵਿਖੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ _ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਦੀ 
_ਮੱਯਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਹੱ ਪੁਰ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਸੈ. 8 : 664-65 ; 

ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ, 136 

ਹਸਨ, ਖ਼ਵਾਂਜਾ : ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਖ਼ਵਾਜਾ ਹਸਨ 
ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਕੌਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ 

ਨਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ । ਹਸਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ̀  ਕਵੀ ਤੇ 
ਫ਼ਕੀਰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਸਰੋ ਦਾ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਖ਼੍ਬਸ੍ਰਰਤ ਸੀ । ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਸਰੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲੋ” 
ਲੰਘਿਆ । ਰੂਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਨ ਪਾਸ ਲੈ ਆਈ । ਅਮੀਰ 
ਖ਼ੁਸਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰੱਛਣ ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਇਹ ̀ ਫੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੈ 
ਭਾਅ ਵੌਚਦਾ ਹੈ । ਖ਼੍ਸਰੋ ਨੇ ਪਰੱਛਿਆ, ''ਜੇਂ ਗਾਹਕ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ”, ਹਸਨ ਨੇ ਅਖਿਆ, ''ਤਾਂ ਮੈ" ਸੋਠੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰਦ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ 

ਲੈਦਾ ਹਾਂ ।” ਹਸਨ ਦੀ ਇਸ_ਗੱਲ ਨਾਲ ਖ਼੍ਸਰੋ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ । 
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਪਾਸ ਇਹ ਕਿੱਸਾਂ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ । 

ਉਧਰ” ਹਸਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ-ਲੱਭਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਪਾਸ ਆ 
ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਸਨ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਜ਼ਰਤ 

ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਕੇ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆਂ । 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

ਤੋ ਹੋੜਦਿਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕੌਰੜੇ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸਾਂ ਦੇ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ । ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ 

ਲਿ. ਹਿ, ਐਰੈ. 225-227 
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ਵੀ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰੋ ਦਾ ਪਰੋਕਾਰ ਸੀ । ਮਿਠਾਸ, ਮਸਤੀ ਤੇ 
ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਹਾਓ ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਸਨ । ਦਿਲ ਨੂੰ 

/ ਧੂਹ ਪਾਉ'ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੋਜ਼ ਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਦੇ 

ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉ”ਦ' ਹੈ । 

ਹਸਨ ਖਾਂ £ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾੰ ਮੁਗ਼ਲ #ਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਉਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ 
ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ । ਮਾਲਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ 
ਬੋਨਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ । ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਪਿੰਡ 
ਮਰਾਝ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਲਾਗੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 

ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਹਸਨ ਖ਼ਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 'ਸ੍ਰਹੀਆ' 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇ।ਜਆਂ । 
ਜਿਸ ਸਮੇ ਹਸਨ ਖ਼ਾਂ ਇਥੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ 
ਦਿਲ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਵੱਲੋ' ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ । 
--ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. 256 

ਹਸਨ ਦਿਹਲਵੀ : ਵੇਖੋ, ਹਸਨ ਖ਼ਵਾਜਾ 

ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਖ਼ਵਾਜਾ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਉਰਦੂ 
ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰ ਸ੍ਰੈਜੀਵਨੀ 'ਆਪਬੀਤੀ” ਲਿਖ ਕੇ 
ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ 

ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1396-ਹਿਜਰੀ 

ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸੱਯਦ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਰਨਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 

ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉੱਦੀਨ ਐੱਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਲਾਗੇ ਬਸਤੀ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਬੀ 
ਸਿਖਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1908 ਤੌੱ'ਲੰਕੇ 1919 

ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ` ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦਾ 

ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋ" ਵੱਧ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60,000 ਸੀ । ਖ਼ਵਾਜਾ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ । 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਹੈ । ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ 

ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ 

ਹਨ । 

ਖ਼ਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 

ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ! ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਠੇਠ ਵਾਕਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ“ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 

ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਆਉਣ 

ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ . ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਗੋ" ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 

7 ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ 

ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਲਾਂਕ ਦੇ ਪਖੋਂ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਹੈ । 
ਮਾਰਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।` ਔਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 
ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸੀ ਪਾਰਾਏ ਦਿਲ' 

ਵਿਚ ਲਾਲਟੈਨ, ਬਰਫ਼ ਆਦਿ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ 

ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਰ੍ 
ਹਸਨ ਨਿਜ਼੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹਸਨ ਪਰਤੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
ਵਾਰੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ਮ 
ਦੀਆਂ _ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਚਾ 
ਲੌਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ .ਲਈ . ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਥੌੜਾ ਬਹੁਤਾ 
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਫੌਲਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਇਥੋ ਵਨਕੇਤਸ਼ਵਰ 

ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਦ੍ਰਰ-ਦੂਰ ਤੋ ਯਾਤਰੀ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

180“ ਉ. ਵਿਥ, ; 79730' ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੂ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13:59, ਰ੍ 

ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ : ਖੁਰਾਸਾਨੇ ਦੇ ਆਲਮ ਇਮਾਮ ਮੌਫਿਕ 
ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਜੋ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ ਸੀ ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਮਰ-ਖ਼ਿਆਮ, 
ਦੂਜਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲੇ-ਮੁਲਕ-ਤ੍ਰਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ 
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿੰਮਤ ਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 

ਹਕ੍ਹਮਤ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਡੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡ 

ਸ਼ਹਹਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖ਼ਫ ਖਾਂਦੇ ਸਨ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੁਆਹਿਦਾ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜ 

ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੋਖੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਦੌਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋਂਗਾ ਨਹੀਂ” ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੌਸਤ ਉਸ ਸ਼ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕੋਂ 
ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ । ਮੁਆਹਿਦੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ 

ਕੀਤੇ/ਰੰਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ 

ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ-ਮੁਲਕ- 

ਤੂਸੀ ਸਲਜ੍ਰਕੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ । ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ-ਮੁਲਕ ਠੇ 

ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਸਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 

ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਹਸ਼ਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ 

ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸਨੂੰ ਰਮਦਾਨ ਤੇ ਵੰਨ੍ਹਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਠੁਕਰਾ. ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 

ਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਝ ਹੇਰ ਵਧੀ । ਸਲਜੂਕੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ-ਮੁਲਕ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਲੌਖਾ-ਜੌਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ- 

ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਹਸਨ ਬਿਨ 

ਸਬਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ 
ਚੁੱਕਿਆ। ਸਬਾਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਂ ਗਿਆ ਪਰ 

ਦੋ ਬਾਢਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਸਨ ਪਾਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ 

ਤਾਂ ਹਸਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ.ਦੇ ਸਕਿਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ 
ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਰੀ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ਼ਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੈ ਸਜਾ 

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 



ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਥਾਂਬਿਤ 

ਗਿਆ । ਹਸਨ ਉਥੋਂ ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੋਂ ਹਸਨ 

ਇਸਮਾਈਲੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਇਆ । ਅਥਦੁਲ-ਮੂਲਕ 

ਇਬਨੈ-ਅਤਾਸ਼ ਇਰਾਕ ਦਾ ਅਮੀਰੇ-ਨਸ਼ਰੇ-ਇਸ਼ਾਅਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ 

ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਸਨ ਇਸਮਾਈਲੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੌਮ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆਂ । ਇਸਨੇ ਕਿਲਾ ਅਲਮੰਤ ਦੇ. ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਬਸਤੀ 

ਵਿਚ ਡੋਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖ਼ਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੌਕੇ ਅਨੇਕ 

ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਗਏ । ਇਸਨੇ ਅਲਮੰਤ ਦੇ ਕਿਲੋਦਾਰ 

ਮਹਿਦੀ ਪਾਸੋ ਇਬਾਦਤ 'ਲਈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕ 

ਚਰਸਾ (ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਸ਼ੋਸ਼) ਮੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ 3000 

ਛੋਟੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ 

ਹਸਨ ਨੇ ਚਰਸੇ ਦੇ ਉਸ ਟ੍ਕੜੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਬਾਰੀਕ ਧਾਂਗਾ ਕੱਢਿਆ 

ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਮੌਤ ਕਿਲ੍ਹੇ 

ਤੇ ਰਸਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਿਲੋ ਵਿਚ ਹਸਨ ਨੇ ਇਕ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 

ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕ੍ਰਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਦੇ ਚਰਚੇ 

ਮਲਿਕਜ਼ਾਹ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸਨੇ ਅਮੀਰ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ (485 ਹਿਜਰੀ) 

1052 ਈ. ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਲਮੌਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਦਿੱਤਾ । ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਅਭੇ ਕ੍ਰਝ ਗੁ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਨੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ- 

ਟਾ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ । ਹਸਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਹੋਰ ਲਸ਼ਕਰ 

ਭੁਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੀ । 

ਇਸ ਤੌਂ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । 

ਨਵਾਂ ਸਲਜ੍ਹਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ 

ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਲਮੌਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਡਾਕਤ ਵੱਲ 

ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ' ਢਿੱਤਾ । ਰ੍ 

ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਨੇ ਫਿਦਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਮਾਤ 

ਤਿਆਂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 

ਆਦਿ ਦਾ ਕਤਲੇੋ-ਆਮ ਕੀਤਾ । 

ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਦਾ ਬਾਗੇ-ਜੌਨਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਹ 

ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਾਗ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਫੁੱਲ 

ਅਤੇ ਮੋਵੇ ਸਨ । ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀ” ਪਾਂਣੀ, ਦੁੱਧ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ 

ਇਜ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਢਾ ਸੀ'। ਇਥੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖ਼੍ਰਬਸੂਰਤ 

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ” ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਦਾਈ ਕੌਲੋ` ਕੋਈ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਹਸ਼ੀਸ਼ ਪਿਲਾ ਕੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ 

ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਗੇ-ਜੰਨਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਬੇਰੌਸ਼ੀ ਟ੍ਰੱਟਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ 

ਬੇਹੱਦ ਖ਼੍ਰਬਸ੍ਰਤ ਬਾਂਗ਼ ਤੈ ਖ਼੍ਬਸ੍ਰਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੇ-ਜੌਨਤ ਸਮਝ ਕੈ _ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਦਾ ਬੇਹਦ 
ਸ਼ੁਕਰਗ੍ਰਜ਼ਾਰ ਹੈਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੈ' ਜਿਊਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੌਨਤ ਵਿਖਾ 

ਢਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਫਿਦਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਜੌਖਮ 
ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

- ਮੁਫੇਡੀ ਮਕਬੂਛੁੱਰਹਿਮਾਨ 

ਵਿਸਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਸਨ-ਬਿਨ-ਥਾਬਿਤ : ਹਸਨ ਬਿਨ ਥਾਬਿਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੋਧ ਖਜ਼ਰਾਜ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੀ । 

ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇ ਇਸਨੇ ਹਿੱਰਾ (ਸਕ) ਤੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਿਖੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੌਮਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਰਾਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਮ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹਤੋ` ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਇਜਨੇ ਗਸਾਨੀਆਂ (6884838095) ਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਔਸ਼ੋ- 
ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਵੀ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ 1930 ਸਾਲ ਤਕ ਜੀਉਦਾ ਰਿਹ, 60 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 

ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ । 

ਦ. ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11: 151; ਲਿ. ਹਿ, ਐਰੈ. ਪੰ. 53 

ਹਸਪਤਾਲ : ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਰਗੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਏ] ਪ੍ਰਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀ" ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਦਾਰੂ (ਮੋਡੀਕਲ) ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਰਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 
ਸਮੇ` ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ, 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵੀ 
ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਇਕ 

ਸ਼ਮਾਜ ਦੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਥੋਂ" ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋ” 
ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀ” 

ਹੈ । ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨ 
ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇ" ਨਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੱ” ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ 
ਰਹੇਂ ਹਨ ਜਾਂ. ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

ਪੁਰਾਤਲ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ--ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਤ੍ਰਆਲਿਆ” ਜਾਂ 
'ਆਰੌਗਯਸ਼ਾਲਾ` ਕਿਹਾ ਜਾਂਢਾ ਸੀ । ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ 

ਸਾਂਕ੍ਰਿਤਾਇਨ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪੁਤਾਲ ਬਣਾਏ 

ਸਨ ।`ਸਮਰਾਣ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੁ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
18 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁਣ 

ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਢੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭਾਈ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾ 
ਦਾਰੂ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਆਯੁਰਵਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੌਥਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 

ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ) । 
ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 
ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਸੀ । ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਖ੍ਰਹ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ 

ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਤੌ" ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸੀ। ਇਹ 
ਇਮਾਰਤ ਧ੍ਰੰਏ', ਘੱਟੋ, ਸ੍ਰਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋ” 
ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਵੰਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ _ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਆਤ੍ਰੇ (ਲਗਭਗ 800 ਸਾਲ ਈਸਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ) ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 

ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਮਾਹਰ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
(ਕ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ _ਵਿਦਿਆਲੇਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਹਿਆਨ 
ਪੜ੍ਹਾਉੱਦਾ ਸੀ , ਜੀਵਕ (ਈਸਾ ਤੋ ਲਗਭਗ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤੇ_ਦਾ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ । ਸੁਸਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਨ ਸਰਜਨਾਂ 

ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਕ ਉਸ ਸਮੋ” ਦਾ ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਜ਼ੀ- 
ਸ਼ੀਅਨ ਸੀ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੌਮਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ,ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਢਰਚ ਛਾ ਇਕ 

ਅਟਰੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ । ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਦੇਇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 
ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ । 

ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ '9ਵੀ” ਸਦੀ 
ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਫਲੌਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗਲ, ਲੂਈ 

- ਪਾਸਚਰ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਲਿਸਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਰਦਾਨ ਹੈ । ਫਲੋਰੈ'ਸ 
ਨਾਈਟੰਗੋਲ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ੍ਚਾਰ੍ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਦ” 
ਕਿ ਲੂਈਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਜਰਮ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਲਾਰਤ ਲਿਮਟਰ ਨੇ ਕਿਰਮ ਰਹਿਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 

ਯਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । 

ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ 

ਭਾਰਤ ਵਿਰ ਐਲੌਪੈਥੀ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ 

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਵੰਡੀ ਗਿਣਤੀ 
.ਐਲੋਪੰਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲ 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵੋਲੋ ਕਾਇਮ ਹੋਏ । ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਅਰੰਭ ਵਿਚ 
ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੌਟੈਟ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 
ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਡ:ਕਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਾਬਰ 

ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੌਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਹੀ 

ਆਖਦੇ ਹਨ । > .੬੦= 
ਡਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਢੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਫਛਾਨਵੀ 

$ ਹਸਪਤਾਲ 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 ਵਿਚ 'ਹੈਲਬ ਸਰਵੇ ਅੰਤ 

ਫਿਵੈੱਲਪਮੈ'ਟ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੋਹਰ ਕਮੋਟੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ" ਬਾਅਦ 'ਬੋਹਰ ਕਮੇਟੀ” ₹)ਆਂ 

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । 
1959 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਟੀ 'ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 

ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਠਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੁਦਾਲਿਅਰ ਕਮਟੀ” ਦੇ 

ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟਾਂ 

1961 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ #ਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ੪ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵ 

ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਪੋਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

'ਮੁਦਾਲਿਅਰ ਕਮੇਂਟੀ' ਨੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ/ ਪਤ!ਲ, ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਤਿਮਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਅੱਲ੍ਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ 
ਜਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ 
ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚੋਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਭਰਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੁ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ । ਕਿਉ'ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੋਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰਾਂ 
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ`ਦਰੀ 

ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ' ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 

ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ ਰੈਡ ਕਰ'ਸ ਅਤੇ ਢਰਚ ਦਾ ਕੌਮ ਵਧਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ" ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਸ 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ 

ਪੱਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇ'ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਡੌਰ 

ਵਿਭਾਗ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚੋ' ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੱ 
1500 ਤਕ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਮੈਡੀਸਨ, _ਸਚਜਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੋਨ, ਗਲੋਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਸਤਰਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇ” 

ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜੱਦਾ ੮ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ 
੮੩ 

ਰਗਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਠੀਆਂ, ਬੱਦਿਆਂ ਦੀਆੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਰੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੰਬਾਰਟਰੀ, ਪੈਥਾਂਲੋ- 

ਜੀਕਲ ਲੰਬਾਰਟਰੀ, ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਨਟਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸਥੀ- 

ਸੀਆ (ਸਰਜਰ। ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਗ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ' 
ਕਲਾ), ਖ਼੍ਨ ਦਾ ਬੈੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਾਰਮੇਸੀ, 
ਫਿਜ਼ਿਓਥਰੇਪੀ ਅੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਰੰ ਖਿਆ 

ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਚ-ਪੱਧਰੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।- 

ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਘੱਟ ਡੋਂ ਘੱਟ ਐਮ. ਡੀ. ਜਾਂ ਐਮ. ਔਸ- ਦੀ ਡਿਗਰੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਾਂ, _ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ, ਐਕਸਰੇ 

ਟੌਕੀਸ਼ਨਾਂ ਅੰਡੇ ਲੌਬਾਫਟਰੀ ਟੈਕਨੀ£ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਢਾ ਵੀ 



ਹਸਪਤਾਲ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਖਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਫਾਰਮੋਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੌਧ 
ਹੰਢਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੋਣ ਲਈ ਆਉਣਟ-ਡੋਰ ਵਿਚ 
ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ _ਬਿਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ _ਮਾਹਰ 
ਐਕਸਤੇ, ਪੈਥਲੋਜੀਕਲ, ਕਲੀਨਿਕਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜੀਕਲ ਲੌਬਾਰ- 
ਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੂ 
ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ _ਡਿਸਪੈ'ਸਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ' 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ ਹਿੱਸੋ ਨ ਨੂੰ 'ਇੰਠ-ਡੋਰ 
ਕਹਿੰਟੇ ਹਨ । ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਤੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਰਾਨਕ ਹਾਲਤ 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੈਜ਼ਹ ਐੱਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 
ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਨ ਕਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਰ ਸੁਧਾਰ ਹੌਣ 
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਡੌਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪਰਮ- 
ਵਿਸ਼ੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਪਲਾਸਟਿਕ--ਅਤੇ ਰੀ-ਕੌਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ, ਕਾਰਡੀਆਲੌਜੀ, 
ਕਾਰਤੀਓਤੋਰੈਜਕ _ਸਤਜਰੀ, ਨਿਉਰਾਲੋਜੀ, _ ਨਿਊ ਰੌਸਰਜਰੀ, 
ਨੰ'ਫਰਾਲੌਜੀ, ਜੈਨੀਟਯੂਰੀਨਰ) ਸਰਜਰੀ, ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, 
ਗੈਤਟ੍ਰੋਐ5ਟ੍ਰਾੱਲੋ ਹੈ, ਕੌਤਾਲਟ ਰੇਤੀਰ ਥਤੈ ਵ93ੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 
ਵਿਕਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤਿਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿ।ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤੌਧਤ ਉੱਚ- 
ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਡੌ' 
ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖੌਜ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ_ ਕਈ ਸ੍ਰਬਿਆਂ ਵਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
“ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜ੍ਰਕੇਸ਼ਨ ਐੱਡ ਰਿਸਰਚ” ਕਾਇਮ 
ਕੀਡੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੜੀ ਵਖਰੇ ਆਧੁਨਿਕ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਖ਼ਾਸ ਬਿਮਾਰੀਮਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆ” 
ਦੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ, ਟੀ. ਬੀ., ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈੱਸਰ, ਕੌੜ੍, ਅੱਖਾਂ, 
ਅੰਗ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਮਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ 
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਤੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ 
ਬਣਾਇਆ ਗਿਮਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਟੀ ਵਿਲ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ 
ਇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੜਪਤਾਲ ਇਨਟ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਖੌਜਕੇ ਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਣਾ ਕਤਵੇਹਨ । ਕਣੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮੈਤੀਭਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਥੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਹੈ । 

10 ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ --ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 
100 ਤੋਂ 200 ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਉਟ- 
ਡੌਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ, 
ਸਰਜਰੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇ" ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜੱਚਾ 

ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਇਕ 
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੌਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 
ਐਕਸਰੋ, ਖ਼ੂਨ ਬੈੱਕ ਅਤੇ ਲੰਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ! 

ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਤਅੱਲੁਕਾ ਹਸਪਤਾਲ - ਇਹ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
50-100 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਾਹਰਾਂ (ਸਰਜਰੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼) 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ 
ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 
ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੜਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਂਜ ਦਿੰਦੇ 

ਹਨ । 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇ'ਦਰ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੋ” ਮਰੀਜ਼ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੌਮ 

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ 

ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਲੋਡੀ 

ਹੈਭਥ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈਲਥ ਵਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਹੈ । ਸੈਨ 1981 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5,499 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ (ਜਢੋ” ਕਿ 1951 

ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇ'ਦਰਾਂ 

ਵਿਚੋ ਇਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੇਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 30 

ਮਗੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ । ਸੰਨ 1989-83 ਦੇ ਔਤ ਤਕ 

ਹਰ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ _ਕੇ'ਦਰ 

ਮੁਹੱਦੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ--ਕਿਉ'ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ 

ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੋਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਟੀ ਸਰਕਾਰੀ 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇ'ਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੂਸਫੇ 

ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਲ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲੈਦੇ 

ਹਨ । ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ'ਟ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰ ਉਹ ਕੈਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 

ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਢਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ । ਛੌਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੱਖ 

ਡਾਕਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇਂ ਲੌਕ -ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਤੇ 

ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1946 ਵਿਚ ਸਭ ਵੰਡ ਛੋਟੇ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਸਿਰਫ਼ 7400 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈੱਸਰੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋ ਕਿ 
1981 'ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤ) 15,257 ਸੀ। 1951 ਵਿਚ 

ਹਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਕਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਰਫ 0.25 
ਬਿਸਤਰੇ (ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1981 ਦੇ ਔਤ 
ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਇਕ ਹਜ਼'ਰ ਪਿਛੋਂ 0.83 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਿਆਂ ਤੋਂ“ ਭਾਵੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋ" ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਹੈ । ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 
ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛੇ 5 ਤੋ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ 
ਤੋ” ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵ) 80% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 
ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 20% ਵਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20% 
ਸੋਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਵਸੋਂ” ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਵੀ” 
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂ ਸਕੇ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਅਤੇ 
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 3% ਤੌ 8% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੋਵਾ 
ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਬਜਟ 
ਦਾ 30% ਤੋ" 40% ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 
ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਸਾਡੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ 
ਇਰਫ਼ 10% ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1981 ਤਕ ਕੇਦਰੀ ਸਿਹਤ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇ'ਦਰੀ ਸਿਹਤ 
ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਨ, ਜਿਥੋਂ“ 24.60 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ 
ਰਹੋ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ 106 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਸੰਨ 1978-79 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.72 
ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 1.13 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੌਵਾਵਾਂ 
ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੱਡਮੁਲੀ ਸੋਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ , ਸਰਕਾਰ ਹਰ 
ਨਵੇਂ” ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋ' ਵਧੇਰੇ 
ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪਰ.--ਚਰਕ ਸੰਮਹਹਿਤਾ ਬੁਕ--1 €0 %੧. ਅਠਵੀ' ਐਡੀ (1070); 
ਪਾਰਕ ਜੇ. ਈ.-- ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਪਰਿਵੈਨਟਿਵ ਐੱਡ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੈਡੀਸਨ ਢੌਥੀ ਐਡੀ. (1975) ; ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਐੱਡ 
ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਮੁਦਾਲ!ਅਰ ਏ. ਔਲ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਪੋਰਟ) ਮਠਿਸਟਰੀ 

ਆਫ਼ ਹੈਲਥ. ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊ ਦਿਲ-1961 : 
ਹੈਲਥ ਸਰਦ ਐਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਹਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ) 
1946 ; ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਫਰਾਮ ਡਰਾਫਟ ਛੇਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 
(1978-83); ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ _ਹੈਲਥ _ਐੱਡ 
ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਿਊ ਦਿਲ-1978 ; ਹੈਲਥ _ਸੈਕਟਰ ਇੰਨ 
ਇੰਡੀਆ ; ਐਨ ਓਵਰ _ਵਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਛਥ 
ਐਡ ਵੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਿਊ ਦਿਲੀ-- 1977 ; ਮਾਲਕੌਮ ਟੀ. 
ਮੈਨੀਆਚਰਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਔਰਗੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨਡ ਐੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੀਜੀ 
ਐਡੀ --1969 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ, $. 

ਘਿਆਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ 

11 ਹੌਸ ਰਾਜ (ਵਾਇਰਲ ਸ) 

ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ : ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਾਇਰ 
ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾ ਨਾਂ ਸੱਯਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਉਲ ਹਸਨ ਸੀ ਅਤੇ 

“ਹਸਰਤ' ਇਸ ਦਾ ਤਖ਼ੱਲਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1875 

ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ _ਅਠਉ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਛੀਤੀ ਪਰ ਮਗਰੋ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਮ੍ਰੱਢ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਝੂਕਾਅ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਸੀ ਪੁਰ ਮਗਰੋ" ਸਿਆਸੀ 

ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਦਸੋਪੀ ਲੌਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੂਰ) ਸੇਵਾ 
ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਕੋਧ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਰਦ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ 

ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

ਹਸਰਤ ਲਖਨਊ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ 'ਤਸਲੀਮ' ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 
ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕੀ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ, ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ 

ਗੁਲ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਆਦਿ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇਂ 
ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰੱਖ, ਦਟਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 
ਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖ਼ੁਸਕ ਟਹੀ' ਸਗੋ ਉਸ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨੀ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਸ਼ਬਦੇ-ਚੌਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ 

ਅਤੈ ਸੌਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ 

ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹਸਰਤ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕੇਵਲ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ 

ਨਹੀ" ਸਗੋ” ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ 
ਵਿਚ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਕਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ 
ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਨੀਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚ£ਪੀ ਲੋ'ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ 

ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ £ਕੇ ਰਾਜਨ)=ਕ ਵਿਦ'ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ! 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.= ਤਾਂ. ਅ. ਉਰ.--ਇ.ਹੁਸੈਨ 

ਹਸ ਰਾਜ (ਵਾਇਰਲੈ'ਸ) : ਇਹ 'ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਇਟਲੈ'ਸਾ' 
ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਇਨਦਾ ਜਨਮ 3 ਜੂਨ, 1909 ਨੂੰ 

ਝੰਗ (ਪਾਟਿ7ਤਟ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਗੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਡਤ. 

ਗਿਰਧਾਰ) ਲਾਲ ਅਰਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ 
ਸ਼'ਦੀ ਸਹਦਾਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਸਤਿਆਂ ਵੰਤੀ 

ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਦੋ - ਲੜਕੇ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ੍ 

ਸੰਨ 1926 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨ)ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀ' ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਉਪਰੰਕ ਸੰਨ 1928 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤੋ“ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੌ” 
ਮਗਰੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ 
ਪਈ । ਯਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਫੇਵ ਰਾਜ ਢੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਢ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਇੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਲਾਲ, ਰ੍ਰਪ ਲਾਲ, ਐਨ. ਸੀ. 



ਹੱਸ਼ ਰਾਮ 

ਮਲਤਾਨੀ, ਮੱਲਾਂ ਨਜੀਤ, ਲਖ ਤਾਜ ਜਾਣ (ਕੋਹਤਤ), ਮਿਤ ਗੁਭਰਾਰ 
ਬੇਗਮ (ਜੋ ਕਿ ਮਿਤ ਰੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੀ) ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਂ 
ਦੇਵੀ (ਭਗਵਤੀ ਰ1ਨ ਚੀ ਪਤਨ) ਇ3 ਦੇ ਨਜ਼ਤੀਤੀ ਸਾਥੀਆਂ 
ਵਿਚੋ ਸਨ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਵੈਂ ਜੀਡਨੀ' ਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ ਲਾਤਿਲਪੁਤ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰੋਜਤੀ ਨਾਇਡੋਂ 
ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁੱਛਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ਟਰਵਾੀ 

`ਵਿਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਰਨਾ ਮਿਠੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇ3 ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹੁੰਜਾ 
ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਝੀ ਅਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ । 

ਸੰਨ 1937 ਵਿਤ ਹੰਤ ਰਾਜ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕ੍ਹਾਂਤੀਕਾਰੀ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਗਤਮ ਮੈ'ਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼੍ਰਰੂ ਕੀਤਾ । 
ਸੰਨ 1929 ਵਾਲੋਂ ਬੰਥ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯਤ ਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਗ ਮੁੱਠ ਨਾਲ 
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲ ਕੇਂ ਵਾਇਜਰਾਇ, ਲਾਰਡ 
ਇਰਵਨ ਦੀ ਗੱਤੀ ਨੂੰ ਤਤਾਰੈਣ ਲਤ ਰੇਭੜੇ ਲਾਤੀਨ ਹੋ5 ਬੰਤ 
ਦਬਿਆ ਸੀ । ਬੰਥ ਦੇ ਚੱਝਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੱਤੇ ਪੂਤੀ ਤਤ੍ਹਾਂ 
ਨਸ਼ਟ ਹੈ ਗਤੇ ਜਠ ਪ੍ਰੰਤ੍ਹ ਤਾਟਿਸਤਾਇ ਕਚ ਗਿਆਂ । ਇਹ ਜਾਰੀ ਸਾਜ਼ਤ 
ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਇਤਲੈਜ ਨੇ ਤਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਤਰਂ!ਕ ਇਹ ਨੇ ਲੇਇਲਪੁਤ 
ਵਿਖੋ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਫੈਕਣਤੀ ਤਟੀ ਹੋਤੀ ਸੀ । ਉਪਤੋਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 
ਮਗਰੋ" ਇਜ ਨੇ ਬੌਤ ਬਝਾਣੇਝ ਦਾ ਕੌਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰ ਕਰ ਲਿਆਂ ਤਾਂ 
ਕਿ ਪੁਲਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਜ ਫੁਆਰਾ ਨਵੇਂ' ਬਣਾਏ 
ਸਵੈਚਲਿਤ ਬੰਬ 19 ਜੂਨ, 193) ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਤਸਰ, 
ਲਾਹੌਰ, ਗੁੱਜਤਾਂਫਾਲਾ, ਜ਼ੇਖੂਪੁਤਾ, ਲਾਇਲ ਪੂਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ 
ਜੇਹਲਮ ਵਿਖੇ ਚਭਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ 
ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲੜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੌਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ 
ਸਕਿਆ । ਇਸ ਸਮੋ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕ੍ਰਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਗੌੜਾ ਚੌ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ 
ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ । ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਸਿੰਧ) ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇਂ ਨਿਰਦਈੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਕੌਦ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘ2ਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ [ਤਿਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਸਿੰਧ ਡੌ" 
ਬਾਹਰ ਨਹੀ" ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਸੰਨ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਰਿਹਾ ਹੌਣ ਤੋ ਮਗਰੋ ਇਹ ਸਿੰਧ ਵਿਖੇ ਇਕ 
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਕ ਭ ਵਿਰ ਨਿਤਤੇਸ਼ਕ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 1942 ਫਿਚ 

ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ । 

ਹੈਜ ਰਾਤ ਨੇ ਤਾਂਭਤਤੀ ਅੰਤੋਰਭਾਂ ਵਿਚ ਕਟੇ ਕੌਟੀ ਭਾਗ 
ਨਹੀ” ਸੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਬਛਿਸਟ 

ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਅ'ਰਮੀ ਅਤੇ ਆਤ ਹੈ ਰੱਕਤ ਦਾ ਮੈ'ਖਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ 

ਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ । ਇ3 ਸਾਇੰਤ ਦੀਮਾਂ ਥੌੜਾਂ ਵਿਰ ੩ਤੀ ਦਿਕਰੜਪੀਂ 
ਲੈੱਦਾ ਸੀ । ਇਜ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਾਂ ਸਨ “ਘਰ ਕਾ ਮਿਜਤਰੀ' ਅਤੇ 'ਰੇਤੀਓ ਮੁਰੈਮਤ'। ਇਸ ਤੌ 

ਛੁੱਟ ਇਸ ਨੇ ਜਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਤੋਧੀ ਕਈ ਲੇਖ ਮਿਲਾਪ, 
ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਦਿ ਅਤਤਾਰਾਂ ਵਿਤ ਛ4ਵਾਏੇ । 

ਹੌਸ ਰਾਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਛ੍ਰਤ-ਛਾਤ ਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 
_ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤ੍ਹੇਣ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਦੀ 

ਪ੍ਰੜਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਲਤਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾੜੇਣ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਚ 
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ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਨਹੀ ਸੀ! ਫਿਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਸੋਂ ਘਰ ਵਿਰ ਹੀ ਕੌਤੀ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮ 
ਸਿੱਖਣ । ਇਯ ਅਦੂਰਤਤ ਡੇੱਰੀ ਵਿਤਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ 

ਇਸਤਤੀਆਂ ਚੌ ਗੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦੀਆਂ । ਇਸ ਤੋ ਪਤਾ 
ਲਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦ'ਸਧ'ਜ ਸੁਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਵਤੀਰਾ ਆਧੁਨਿਕ 

ਨਹੀ" ਸੀ । ਧਤਮ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਿਆਲ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਭਾਵੇ” 
ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਤਾਜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਟ੍ਰ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਿਰ 
ਵਿਤਵਾਸ ਰਖਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ3ੇ ਧਤਮ ਨਾਲ -ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 

ਨਿੰਦਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿਢਿਆ ਦੇ ਉਲਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

ਦਾ ਵਿਤਾਰ ਇਹ ਸੀਕਿ ਤਿਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ 
ਗਲਾ ਘੋਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਦ ਦੇ ਗੁਤੂਕੁਲ ਸਿਸਟਮ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ 
ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿ3ਤਾਰ ਫ3 ਵਿਤਫਾਸ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਸਾਇੰਸਨੂੰ 
ਅਤੇ ਤਤਨਾਲੌਜੀ ਪ੍ਰੱਤ ਇਜਦੇ ਪਿਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ” ਵਿਚ ਲਿਖੇ, 
“ਸੈ ਭਾਰਤ ਵਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰਿਆ 
ਵਰਤ'ਤੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਮ ਤਾ ਦੇਤ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਬਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 

ਬਤਫਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਮੈੱ' ਮਹਿਸ੍ਹਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ 
ਗੁਝ'ਮ ਮੁਝਤ ਵਿਚ ਸਾਵੰਤ ਪ੍ਰਤ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਨਹੀ” 
ਸਕਾਂਗ ਅਤੇ ਜਤੋ' ਲਟਿਲਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਰਾਂ 

ਵਾਇਰੜੰਜ ਸੈੱਟ ਜ਼ਤਤ ਕਤ ਲਿਆ' ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈ 
ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ” ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨ ਲਤੀ ਵਤਤਾਂਗਾ )' ਤਿਜ ਗੱਭ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤਿ ਵਤੀਰਾ 

ਜਪੱਤਣ ਠਜ਼ਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਡਿ. ਨੈ. ਬਾ. 2 : 130. 

ਹੈਂਸ ਰੱਮ : ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਹਿਤਕ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ 

ਬਚਨਾਵਾਂ ਤੋ ਛੱਟ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 'ਕਰਣ ਪਰਵ' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਹਸ ਰਾਮ ਨੇ 'ਕਰਣ ਪਰਵ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮੁਕੌਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲੋ ਇਹ ਨੂੰ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟਕਾ 
ਇਨਾਮ ਵਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ _ਇਸਨੇ ਇਉ” 
ਕੀਤਾ ਰੈ :--- 

“ਪ੍ਰਿਥਮ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕਰ ਰਾਖਿ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ, 
ਟਕਾ ਕਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਤਬ, ਮੋ. ਕੌ ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ ' 
ਤਾਂ ਕੋ ਆਯਸ ਪਾਯਕੌ, 'ਕਰਣ ਪਰਵ' ਮੈ" ਕੀਨ, 
ਭਾਖਾ ਅਰਥ ਵਿਚਿਤ ਕਰ, ਸੋਨੋ ਸੁਕਵਿ ਪਰਬੀਨ ।” 

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ 1581 ਛੰਫ ਰਨ। ਇਸਦਾ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 

ਖਰੜ ਮੌਤੀਬਾਗ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜ੍ਹਦ ਹੈ । 
ਫਿਤਨੀ ਕੁ ਰਚਨਾਂ ਲਤੀ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਪਰਗਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਟੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਤੋ` ਇਲਾਵਾ ਵੀ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਅਨੌਖੀ 

ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਹੰਜ ਰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢਗ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਮੰਡਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਜ਼ਸ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਵਰੋਤਾਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ੍ਹਮ ਇਤ” ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ" ਕੋਈਂ 

ਗਰ 
ਕੌ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਾ ਚੜ੍ਹਾਟੀ ਕਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ! ਕਤੀ ਆਪ ਲੱਕਾਂ ਨੰ 
'ਸਮਝਾਉ'ਦਾ ਹੋ ਟੁਆ ਕਹਿੰਤਾ ਹੈ !ਕ ਇਜ ਤੋ ਘਬਰਾਤੇ ਨਹੀ, ਇਹ 
ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਨਹੀ" ਬਠਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਤੂ ਗੌਤਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇ 
ਦਰਬਾਰ ਤੋ ਕਫੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-- 

ਦੁਦਤੀ ਧੁੰਕਾਰੇ `ਬਾਜੇ ਮਾਨੋ ਜਲਧਰ ਗਾਜੇ 
ਗਜਤ ਨਿਸਾਨ ਭਯ ਭਾਨ ਛਿਪ ਜਾਤ ਹੈ : 
ਹਾਥਿਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹਜਾਰਨਿ ਗਨੇ ਕੌ ਹਯਾ 
ਜਟਤ ਜਵਾਹਰ ਜੋ ਜਗ ਮਗ ਗਾਤ ਹੈ । 
ਕੌਰ ਸਾਜੇ ਜੋਰ ਕਰ ਨਾਲਨ ਕੌ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨਿ 
ਸੰਕਤ ਸੁਰੇਜ ਅੰ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਲਖਾਤ ਹੈ' । 
'ਹੌਜ ਰਾਮ' ਕਹਿਤ ਬਿਰਾਜੋ ਜਿਨ ਭਾਜੋ ਗੁਰ 
ਗੌਥਿੰਦ ਕੌ ਮਾਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਚਲੋਂ ਜਾਤ ਹੈ'। 

“ਕਰਣ ਪਰਵ' ਤੋ" ਇਲ'ਵਾ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਰਚੇ ਕਈ ਰੋਰ 
ਫੁਟਕਲ ਛੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੌਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜਿੰਪ ਜੀ ਨੋ ਗਤ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ । ੬ 

ਹੰਜ ਰਾਮ ਇਕ ਸਪਰਟ ਵਕਤਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ 
ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ ਪਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਵਧੀਕ ਹੈ । 

--ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ 
ਹ. ਪੁ. --ਮ. ਕੋ. 284 ; ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਪੰਜਾਬ 1 : 154 ਰ੍ 

ਹੱਕਲਬੈਰੀ : ਇਹ ਐਰਿਕੇਸੀ ਕੁਲ ਦੀ ਗੌਲੂਸੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 
ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਲਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੱਕਲਬੈਰ) ਦਾ ਬਨਸਪਤ-ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਨਾਂ _ਗੇਲੁਸੇਸ਼ੀਆ _ਬੌਕੇਟਾ (649/0650696$966/8) ਹੈ 
ਜਿਹੜੀ _ਬਲੈਕ-ਜਾਂ _ਹਾਈਬੁਸ਼ ਹੱਕਲਬੈਰੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਜ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਦੌ ਹੌਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਕਸ ਹੱਕਲਬੈਰੀ (੭. 966%9687%) ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ਼-ਜਾਂ 
ਬੁੱਸ਼ ਹੱਕਲਬੈਰੀ 

(ਓ.06079756) 
ਹਨ ।1 ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ]ਨਟ 

ਵਰਗੇ, _ ਦਸ 

ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ 

ਗ੍ਰੱਦੇਟਾਰ ਫ਼ਲ 

ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਹੱਕਲਕੈਰੀ 

ਹੱਕਲਬੈਰੀ ਦੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ, ਫਰੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ, ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹ੍ਰਬੋਰੀ (ਜਾਂ ਨੀਫੀ- 

ਬੌਰੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਵੀ ਅੱਭਰੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਤੀਕਾ ਵਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈੱਡ (ਜਾਂ 
ਲਾਲ) ਹੱਕਲਬੋਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਰੇ5ਬੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ< ਮਾਂ, 5 : 180. 

ਹਤੀਕਤ ਰਾਏ : ਹਤੀਕਤ ਰਾਏ ਮਿਆਲਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਘ 
ਮੱਲ (ਬਾਗ ਮੱਝ) ਪੁਰੀ ਖੱ9ਤ) ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਤ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ 
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ਸਤੈਂਹ ਰਖਤੀਂ ਬੀਤੀ ਗੌਤਾਂ ਟੀ ਕੁੱਖ 1724 3. (ਕੌਮਤ 1781) 
ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਮਾਹ ਵਟਾਲਾ ਨਿਤਾਂਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ 

ਜਿੱਖ ਕਿਤਨ ਚੰਦ ਉਝ ਦੀ ਸਹੁੱਤੀ ਬੀਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆਂ । ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਲੀਤੇ ਦੀ ਸੌਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਤ 
ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦ' ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ । 

ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਰਾਜਤਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਸ਼ਹਿਤ ਦੇ ਮਕਤਤ ਵਿਤ ਝਠਾਇਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਰਾਫੇ ਦੀ ਧਰ ਚਰਤਾ ਚੱਲ ਪਈ । 

ਮ੍ਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ । ਇਸ ਤੇ ਰਕੀਕਤ 
ਰਾਏ ਨੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਜਹੇ ਅਪਤਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੇਮਦ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰੀ ਫ'ਤਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਿਤਨਾ ਦੱਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਗੱਭ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤ" ਨਾਂ 
ਸਹਾਰੀ ਗਈ । ਸਿਆਲਕੌਟ ਦੇ ਹਾਂਕਮ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ 

ਰਾਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ੍ਰਬੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੋ 
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੰਡ ਮੰਤ ਹੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਗਝ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਸਲਾਮ ਕਬ੍ਲ ਕਰਨ ਲਦੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ 
ਲੇ ਟਿਸਭਮ ਕਤ੍ਰਭ ਕਤ5 ਤੌ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਾਨ . 
ਬਹਾਦਰ (ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ) ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 
1741 ਏਈ, (ਮਾਘ ਸੁਦੀ 5 ਸੈ 'ਤ 1798) ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ । 

ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ-ਲਾਰੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) 
ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ । ਵੰਡ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਸ ਚੀ ਸਪਾਧ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਤਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ 
ਹੂੰਦਾ ਸੀ । 

ਹ ਪੂੰ.---ਮ. ਕੌ. : 257. 

ਹਕੀਕਾਹ : ਅਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਅਸਲੀਅਤ” ਜਾਂ 'ਸੱਚੱ 
ਨੂੰ ਹਕੀਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡੂੰ 
ਰੱਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੋ ਉਸ 
ਨੂੰ ਹਕੀਕਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੋਜ਼ਿਲ 
ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ` ਪਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨੂੰ “ਫ਼ਨਾਰ” (ਆਪਾ ਮਿਣ ਜਾਣਾ) 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ।ਵਚੋਂ` ਲੰਘਣ, ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ" 
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾ ਸਮੱਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੈ । 
ਇਸ ਆਪਾ-ਤਮੱਤਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋ` ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਤੇ ਉਹ 'ਬਤਾ” (ਟਿਤਾਉ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰ ਪਹ੍ਰੰਚ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੈ 
ਉਸ ਸਮੇ ਉੱਜ ਨੂੰ 'ਹਕੀਕਾਹ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸੂਫ਼ੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ । _ਸ਼ੱਭ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਕ ਅਠ-ਯ ਤੀਨ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜਾਂ 
ਹਤੀਤਾਹ ਆਉਦਾ: ਹੈ । ਵਿਹ ਧਰਮ ਗਿਮਾਨ ਹੈ ਅਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਂਤ ਸਿੱਹਾ ਸੰਪਤਕ ਰੌਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਵਿ ਰਾਂਹ ਵਿਰੇ' ਗੁਰਰਨ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ਦੂਜੀ 
ਕਿਸ । ਦਾ ਤਿਮਾਨ, 'ਇਲਮ ਅਲ-ਯਕੀਨ' (ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚ) ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਤਕ-ਸ਼ਾਜਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਜਤਰ, ਧਰਮ-ਸ਼ਜਤਰ ਰਾਹੀ” 

ਪ੍ਰਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਥੌ" ਤੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ 

ਗਿਆਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਇਸਦਾ 
ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ 
ਹੈ । ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ 'ਆਈ5 ਅਲ-ਯਤੀਨ” (ਦ੍੍ਸ਼ਣੀ 
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ਸੱਚ) ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਸਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 
ਨਾਟਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁਦਾ ਹੈ 1 

ਸੂਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲ-ਅਸ਼-ਸ਼ਾਰੀਆਹ (ਧਾਰਮਿਕ 
ਨੇਤ” ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ) ਤੋ' ਵੱਖਰਿਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਹਿਲ ਅੱਲ-ਹਕੀਕਾਹ 
(ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੌ ਲੌਕ) ਕਹਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋ" ਬਚਣ ਲਈ ਰਖਿਆ 

ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਚ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ” ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰਫ਼ੀਆਂ 
ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ 
ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰ੍ਰਹਾਨੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ 
ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ" ਰਖਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਫ਼ੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ-ਪੈਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋ` ਵਧੇਰੇ ਪਾਕ ਮੈਨਦੇ 

ਹਨ । 

ਹ .ਪੁ.=- ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 897, 

ਹਕੀਮ ਸਨਾਈ ੪ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ ਨਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਅਬੁੱਲ 
ਮਜਦ ਕਨੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ੱਲਸ ਸਨਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 

ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਸੀ। ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤ=! ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੋ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਜਦੋ” ਰੱਥ ਨੇ ਤੌਫ਼ੀਕ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਰਾਗ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਹਿੰਦਸਤ।ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 
ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇ' ਸਨਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਸੀਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਗ਼ਲ ਨੇ ਠਿਹਾ, “ਸਨਾਈ ਕਿੰਨਾਂ 

ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੈ । ਦੋ ਚਾਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਜੋੜਕੇ ਕਿਸੇ 
ਮੂਰਖ ਰਈਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬਨ੍ਹਕੇ ਉਸਨੂੰ 

ਸੁਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸੁਆਲ ਰੋਇਆ ਕਿ 

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਂਰ ਵਿੱਚ ਕ) ਲਿਆਇਨ” ਹੈ' ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ?” 
ਪਾਗਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਨਾਈ ਤੇ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 

ਕਿ ਉਸੇ ਨਮੈੱ' ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੌਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਲਿਆ । 'ਯੱਦੇ-ਵਾਇਜ਼ਾ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋ” 

ਨੰਗਾ ਹੱਜ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਆਕੇ 
ਉਪਰਾਮ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਹਕੀਮ ਸਨਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੱਲਿਆਤ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਅਰ ਹਨ, ਸੱਤ ਮਸਨਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ ? 

1. ਅਦੀਕਾ; 2, ਸੀਰੁੱਲਅਬਦ; 3. ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਲਖ਼; 

੪. `ਤਰੀਕੱਲ ਤੌਕੀਕ; 5. ਇਸ਼ਕਨ!ਮਾ; 6. ਅਕਲ ਨਾਮਾ; ̀  

7. ਬੋਰੋਜ਼ । 

ਚ. ਪੁ --ਬ਼ੇਅਰੁਲ ਅਜਮ (ਜਿਲਦ 1) 21 6--228 

ਹਕੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ : ਹਕੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਹ 
ਜਹਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 1021 ਹਿ. ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੋ 
ਦੇ ਪਿੰਝ ਕੈਲਾਸ਼ਰ ਤੂ (ਹੁਛ ਕਲਾਸ ਦਾਲਾ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਕਵਿਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨਮੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯ੍ਰਨਾਨ ਤੇ 

ਵਿਸਵ ਕੌਸ਼ 

ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਹਿਠਮੇਤ ਡੌਂ' ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂੰ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਇਕ 
ਰਚਨਾ 'ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 
ਹਕੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 1066 ਹਿ. ਮੁਤਾਬਕ 1712 ਬਿ. ਸੈਮਤ 

ਹੈ । ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-- 

ਸੈਮਤ ਪੋਥੀ ਢੇਖ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਘਣੇ ਗੰਭੀਰ, 
ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਕੀ ਹਾਂਕਮ ਯੂਸਫ਼ ਬੀਰ । 

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਛਿਆਸਠ ਸੰਨ ਨਬੀ ਕਾ ਹਾ, 

ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ _ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਸੰਮਤ ਵਿਕਰਮ ਰਾ। 

ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ 

ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਬੇਗਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ 

ਨਿਕਲਨ ਤੇ ਜਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਇਆ 

ਭਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਗਮ 
ਦੀ ਨਾੜ ਵਿਚੋ' ਨਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੇਗਮ 
ਸੁਣਕੈ ਡੁਰ ਗ । ਇਸਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ । ਇਕ 

ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ" ਉਸ ਉਤੇ 

ਚਲਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਬੇਗਮ ਨੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਇਸਨੇ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਸ਼ਤਰ ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ 

ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 
ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ 
ਨਸ਼ਤਰ ਚੁਭਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਨ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਈ । 

ਇਸ ਝ' ਛੁੱਟ, ਇਕ ਕੌਈ ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ” 

ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਨਾਂ ਸੱਯਦ ਅਮੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੇਸਨੀ ਉਰਫ਼ ਸੱਯਦ ਨੱਥ੍ਹ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ਼ 
ਹਕੀਮ ਦਰਫੌਸ਼ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 1218 ਹਿ. ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 
'ਦਾਰੁੱਲਸ਼ਫ਼ਾ', ਲਿਖੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰ ਸ਼ਾ, ਤਜ਼, 63. ਰ੍ 

ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ : ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ 

ਘਰ 1553 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਦਾ ਮਤ੍ਰੇਆ 

ਭਰਾ ਸੀ । 

ਬਦੱਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ 1566 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਬਲ 

ਵਿਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ 

ਫਰਦਨ ਖ਼ਾਨ ਕ'ਬਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ 

ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੈਤ੍ਰ ਇਹ 

ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇੰਠੇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕ੍ਰਚ 
ਕਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋ" ਡਰ ਕੇ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ 

ਚਲਿਆ ਗਿਆ । 

ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ 1579 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ 

ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਗਰੇ ਤੌ 

ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ । 

6 ਮਾਰਚ, 1579 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਰਾਦ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 

ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ . ਮਠਭੋੜ ਹੋਈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਕੀਮ 

ਸਿਰਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਜ ਗਿਆ । 1! ਸਾਰਚ, 157$ 

ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲ ਤੋ ਠਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਵੱਲੋ" ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੌ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ 
ਇਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤ। । 

ਜ੍ਰਲਾਈ, 1585 ਈ- ਵਿਚ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 
ਗਈ । 
ਹ. ਪ.--ਹਿ- ਪੰ. =-ਲਤੀਫ਼. 

ਹਕੀਮ ਮੁਹਮਦ ਅਲੀ : ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੀ 
ਤੇ ਤਖ਼ੱਲਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀ । ਟਿਹ ਝੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 
ਭਾਵੇ" ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ 
ਦਾ ਜਨਮ ਝੰਗ ਵਿਖੋਂ 1864 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਹਕੀਮ 
ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 'ਅੰਜਮਨ-ਹਮਾਇਤਿ-ਇਸਲਾਮ” ਦੇ ਮੌਢੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਸੀ । ਇਹ ਮੀਰ ਸ਼ਮਸ੍ਰੱਦੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਫਿਕੱਠਾ ਕਤਦਾ 
ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਕ 
ਬੋਲ ਇਉ' ਹੈ : -- 

'ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਪਾ ਚਣੂਰੀ ਸਦਕਾ ਜਾਂਨ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ।” 
ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਤਾ, ਜਿਤਦਾ ਇਕ ਬੈਲ ਵਿਉ" ਸੀ : -- 

'ਅੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਿਆਂਰੀ ਏ, ਮੌਤ ਤੇਤ। ਜ਼ਾਤ ਨਿਆਂਰੀ ਏ ।' 
ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇ ਬੋਲ ਲਾਹੱਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ 
ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਤਤ ਬਰੋ ਮਜ਼ਹੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 
ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਫ ਨਹੀ" ਸੀ ਹੁੰਦੀ । ਮੀਆਂ 
ਲਾਲ ਦੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੁਲਾਕੇ 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਧੰਦਾ 
ਹੋਇਆ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਖ਼ੁਤ ਹੌਕੇ ਇਤ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ 
ਹਵੇਲੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋ” ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ 'ਖ਼ਾਨਿ-ਯਗ਼ਮਾ' ਨਾਂ ਦੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1924 ਈ. ਵਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੋਂ 
ਹੋਈ । 
ਹ ਪੂ.-- ਪੰ. ਸ਼ਾਂ. ਤਜ਼. 298 

ਹਕੀਮ ਲਾਹੌਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਤੇ 
ਤਖ਼ੱਲਸ 'ਹਕੀਮ” ਸੀ । ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ । ਇਸਦਾ 
ਜਨਮ 1321 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ । ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹਕੀਮ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ। ਉਸਨੇ 

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦੀਮੀ ਯਤੀਮ ਖ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕ੍ਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਹਕੀਮ ਲਾਹੌਰੀ ਇਸੇ ਸਕ੍ਰਲ ਵਿਚ ਛੌ ਸੱਤ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ 
ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕ੍ਰਲ ਵਿਚ ਰੀ ਅਧਿਅ'ਪਕ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਫਿਰ 
ਸੰਨ 19327 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ । 

ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਫਿਨਸਟ੍ਕਟਰ ਲਗਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋ” 
ਹੈੱਡਕਾਨਸਟੋਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ( 1956 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆਂ । 

ਪਿਉ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਤਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹ 'ਸਾਦਕ ਲਾਗੌਰੀ” 

ਤਾ ਬਣਿਆ । ਇਹ ਛੌਤੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 

7ਅਦ ਵਿਚ ਆਪ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ 'ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੁਰ', 
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'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਰ', 'ਸਬਰਿ-ਬੱਲਾਲ,' 'ਜ਼ਿਕਣਾ' ਅਤੇਂ 'ਜਵਾਬਿ ਸ਼ਿਕਵਾ” 

ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੋਤੀ ਠੂਕਦਾਰ ਪੰਜਾਂਬੀ 

ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵਿਰ ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਰਸ ਹੈ । 

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ :=- 

ਇਕ ਜ਼ਟ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੌਹਰ ਵਾਲਾ, 
ਵਾਹੀ ਜੌਤਰ ਨਿਤ ਕਰਾਂਵਦਾ _ਸੀ, 

ਫਲ੍ਹੋ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਹ ਗਾਂਹਵੰਦਾ ਸੀ, 

ਹਲ ਵਾਹੌਦਾ ਤੇ ਲਾਬਾੰ ਲਾਂਵਦਾ ਸੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 30 ਮਾਰਚ, 1957 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਪੰ. ਸਾ. ਤਜ਼, $69 

ਹੰਗਯਾਂਗ ਜਾਂ ਹੋਗਜੋ : ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਹੂਨਾਨ 
ਸਬੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਚਾਂਗਜ਼ਾ ਤੋ 180 ਕਿ . ਮੀ. ਦੱਖਣ ਵੱਲ 

ਜ਼ਿਆਂਗ ਚਿਮਾਂਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਤਮੀ ਕੌਫੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ 

ਕਾਊ'ਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਂਤੀ ਅਤੇ ਹੌਗਯਾਂਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੋਧਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 
ਚਾਗਜ਼ਾ ਤੋ ਗਵਾਂਗਡੋਗ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਕੀ ਵਾਲੀ 

ਸੜਕ ਤੇ ਸਭਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਰੰਭ ਤੋ" ਹੀ ਸੋਚਾਰ ਦਾ ਕੇਦਰ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਨ 294 ਵਿਰ ਵਿਬੇ ਲਿਨ ਚੰੱਗ ਕਉੱ'ਟੀ ਸਥਾਪਤ 

ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 357 ਵਿਚ ਇਹ ਹੌਗਯਾਂਗ ਕਮਾਂਡਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ 

ਗਿਆ । ਸੰਨ 589 ਵਿਚ ਇਹ ਹੰਗਯਾਂਗ_ਸ਼ਿਐ”ਨ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਬਣ 
ਗਈ । ਮਿੰਨ ਰਾਜਕਾਲ (1368-1644) ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਜੌਫੂ 
(ਸ਼ਵ0ਡ-280-੫) ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ॥ 
ਸੰਨ 1913 ਵਿਰ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੰਗਯਾਂਗ ਨੂੰ ਮ੍ੜ ਕਾਉ'ਟੀ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਉੱਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 

ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ । ਉੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ" ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ" ਪਹਿਲਾਂ 

ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਪੁਰ 1937 ਵਿਚ ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਯੁੱਧ 
ਛਿੜ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰੰਗਯਾਂਗ ਦੱਖਣੀ ਹ੍ਰਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਡਕ੍ੁਆਟਰ ਬਣਲ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ .ਵਸੋ" ਵੀ 

ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਟੀ । ਇਥੇ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਝੇ 

ਪਰ ਸੰਨ 194% ਵਿਤ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੰਗਯਾਂਗ ਤੇ ਕਬਜਾ ਰੋਲ 
ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । 

ਹੰਗਯਾਂਗ ਮੁੱਢ ਤੌ” ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੁਖ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ 

ਗਿਆਂ । 

ਦੱਖਣੀ ਹ੍ਰਨਾਨ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋ“ ਲੈਤੋ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ 
ਡਿਸਟਿ੍ਿਕਟ ਵਜੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਰੰਭਯਾਂਗ ਮੁੱਖ ਕੈ'ਚਗ ਹੈ । ਸੈਲ 
1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਤਯਾਂਗ ਵਿਖੇ ਧਾਤਾਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕਟੀ ਪਲਾਂਟ 
ਅਤੇ ਖੇਤੀ=ਬਾ=ੀ ਦੇ ਸੰਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਇਕ ਅਕਾਦਮੀ, ਬੁੱਧ 
ਸੁਰਮ ਦੇ ਮੌਚਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਭਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--240,000 (ਅੰ. ਅੰ.) 
26251" ਉ. ਵਿਥ. ; 112730' ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. & : 1019. 
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ਹੇਗਰੀ : ਇਹ ਪ੍ਰਰਈੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੌ 
ਕੇਦਰ) ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅੰਡਾਕਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰ੫ਬੀਅਆਨ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ 
ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਸਟਰੋ- 

ਰੰਗਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਚੌਕੌਸਲੋਵਾਕੀਆ, 
ਉੱਤਰ-ਪੂੂਰਬ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 
ਯੁਗ਼ੋਸਲਾਵੀਆ ਹਨ । ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ 45748" ਤੋ' 4831" ਉ. 
ਵਿਥ. ਅਤੇ 1601" ਤੇ 22”58' ਪੂ. ਲੰਬ. ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਦਾ ਮੌਜ੍ਦਾ ਖੋਤਰਵਲ 73, 030 ਵ੍. ਕਿ.ਮੀ. (35919 
ਵ. ਮੀਲ) ਹੈ ਜੋ ਯ੍ਰਰਪ ਦੇ ਕੁਲ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਠਗਭਗ 1% ਹੈ । 
ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 10,672,000 ਸੀ। 

ਪੱਛ/-ਯੂਰਪ ਤੋ" ਬਲਕਾਨ, ਏਜੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ, 
ਤ੍ਰਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚੇ ਦੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ 19 ਕਾਉ'ਟੀਆਂ (16€੬₹੬੩) ਤੇ 5 ਕਾਉ'ਟੀ- 
ਬਰੋਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬੁੰਡਾਪੈਸਟ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਹੈ 

ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ-- 
ਧਰਾਤਲ--ਹੰਰਰੀ _ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਥੋੜ) ਬਹੁ-ਰੂਪੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਰ੍ਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲੀ ਨੁਹਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਛੁ ? ਵੱਲੋਂ" ਪੂਰਬ 'ਵੱਲ ਆਉ'ਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ" ਔਲਪਸ ਪਰਬਤੀ 

ਹੰਗਰੀ 

ਸਿਲਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਲ ਢੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸੰਕਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੋ` ਪਾਰ ਨੀਵੌ' ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੋ” ਦੀ ਧਰ/'ਤਲ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 
`ਢੌ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਮੈਦਾਨ । ਪਰਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਢ ਦੇ ਨਾਛ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਦ੦ਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । 
ਮੈਦਾਨ ਗ੍ਰੋਟ ਆਲਫਲਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੰਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਮੁੰਦਰ 
ਤਲ ਤੇ' ਕੋਈ 90 ਮੀ. ( 309 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਹੈ । ਗ੍ਰੇਟ 

ਆਲਫਠਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੋਤਰਫਲ 8, 512,000 ਵ.ਕਿ.ਮੀ. 

(20,006 ਵੇ. ਮੀ.) ਹੈ। ਇਥ ਮੈਦਾਨੀ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਡੰਨਿਊਬ ਅਤੇ 
ਫਟਿਸਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਮੌਦਾਨ ਦਾ ਟਿਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ 
'ਲਿਟਲ ਆਲਫਲਡ' ਹਨ । ਇਹ ਢੌਵੇ` ਮੌਦਾਨ ਟ੍ਰਸਡੰਨਿਊਬੀਆ 
ਪਰਬਤੀ ਸਿਲਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਰਜੇ ਨਾਲ" ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਟ੍੍ ਸਡੈਨਿਊਬੀਆਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤੋ” ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 
200 ਕਿ. ਮੀ. ਢੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ“ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ 800 ਮੀ, (2,650 ਫ੍ਰੱਟ) ਹੈ। 

ਇਥੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਬੈਲਾਟਾਨ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਲਾਂਸ ਅਤੇ ਫੈਰਟਾਣੇ ਹੌਰ ਝੀਲਾਂ ਹਨ । 

ਇਸੇ ਪਰਬਤੀ ਸਿਲਸਲੇਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਾਕੋਨਯਾ, ਵਰਟੌਸ 
ਅਤੇ ਗਰੈਕਸੀ ਪਿਲਿਸ ਪਰਬਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 
730 ਸੀ. (2400 ਫੁੱਟ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਡੁਨੇਜ਼ਗ 

ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੱਡਾਪੈਸਟ ਤਕ ਫੌਲੀ ਰੋਈ ਹੈ । 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਕਾਰਪੋਥੀਅਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਓ ਹਨ । ਇਹ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ 

ਵਾਲੇ ਹਨ । 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ --ਡੰਨਿਉਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋ” ਵੱਡਾ 

ਦਰਿਆ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਡੈਨਿਉਬ ਮਧਵਰਤੀ 

ਬੋਸਿਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 430 ਕਿ. ਮੀ- ਲੰਥੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਈਪਲੇ 

ਸਾਈਟਾ, ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਡਾਵਾ ਹਨ। ਟਿਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ 

ਸ਼ਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਜ ਵਿਢ ਅਕਸਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਵਿੰਗ-ਵਲੋਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰੌਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ` 

ਵਿਚ ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ` ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਆਮ ਮੌਸਮ ਨਾਲੋ ਗਠਮੀਆਂ 

ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਂਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ -ਪਣ- 

ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਟਿਜ਼ਾਲੌਕ ਸ਼ਹਿਰ 

ਵਿਖੇ ਹੈ । : 

ਦੇਸ਼ ਵਿਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ੈਲਾਟਾਨ 

ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਂਣੀ ਦੀ ਡ੍ਰੱਘਾਈ 4 ਤੋ 
4ੜੂੰ ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ ਚੰਗਿਰਦਾ ਬੜਾ ੍ਬਸਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ ਵੌਲ'ਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਰਟਾਟੌ ਹੌਰ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲ' ਟਨ । 

ਜਲਵ ਯੂ - ਹੰਗਰੀ ₹। ਜਲਵਾਯੂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਜਾਂ ਮਹਾਂ- 
ਦੀਪੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਅਤੇ ਰੂਮ- ਸਾਗਰੀ 
ਵਾਵਰੋਲੇ ਵ ਇਥੋ` ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ= ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਲ- 
ਵਾਯੂ ਪਖੋਂ” ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਖੰਡਾਂ--ਬਹੁਤੇ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਘਟ ਠੰਢੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 

10 ਸੋ: ਹੈ । ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 0? ਸੈ: ਤੇ` 4? ਸੈ: ਤਕ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ̀  ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 18” ਤੋ 23” ਸੌ. ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਪਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 41" ਸੋ: >ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਨਵਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 

ਸਤ ਤੋ ਵੱ ਤ/ਪਮਾਨ ਵਾਲ ਮਹੀਨਾ ਹੈ । 

ਵਰਖਾ ਦੀ ਅੰਸਤ ਮਾਤਰਾ 60 ਸੰ: ਮੀ. ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮ ਤੇ" 
ਪ੍ਰਬ ਵੱਲ ਵਰਖਾ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋ ਨੀਵੇ” ਖੌਤਰਾਂ 
ਵੱਲ ਵਰਖਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਹ 77 ਸੈ: ਮੀ. ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਪੁਰਬ ਵੱਲ ਰੇਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਲ ਲਰਵੇ” 

ਖਤਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਤੁ 56 ਜੰ: ਮੀ. ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ 

ਉੱਤੇ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਦ ਬਹਫ਼ ਵੀ ਧੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਏ। ਕਈ ਦਿਨ 

ਤਕ ਪਟੀ ਰਹਿੰਦ) ਹੈ ! ਨਵ” ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗ੦ਮ) ਵਿਚ ਸੌਕਾਂ 

ਦਾ 

ਵੀ ਪੈਦ' ਹ । ਕੁਨ ਵਰਖਾ ਦੀ 26 ਫੰਸਦੀ ਵਰਖਾ ਮਈ ਅਤੇ 

ਜਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਵਰਖਾ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹਂਨੇ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਬਨਸਪਤੀ ੪ਤੇ ਜੀਵ ਜੋਦੂ - ਇਥੋਂ ਮਧਵਰਤੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ' 
ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ" ਇਥੇ ਟਰਸਰ) ਆਰਕਟਿਕ . 

ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਪਰ ਇਥੋ 

ਸੀਤਊਸ਼ਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਭੂਮੀ ਦੇ 

14 ਫੀਜਦ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚਰਾਗਾਹ' ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ 16 ਫ਼ੀ ਸਨ) 

ਉੱਤੇ ਜੌਗਲ ਹਨ , ਉੱਚੋਂ ਖੌਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉਪਰ ਬੀਰ 

ਦੇ ਜੌਗਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤ' ਦੀਆਂ ਰੇਠਲੀਆਂ ਢ&ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਥਲੂਤ ਜਰਲ ਅਤੇ ਘਹ ਦੇ ਮੋਦਾਨ ਹਨ। ਵਰਿ”ਾਵਾਂ 
ਦੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ਼ ਪੌਪਲਰ ਅੜੇ ਬੈੱਤ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ 
ਪੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

ਹੌਗਰੀ ਦੋ ਜੋਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਜੌਰਲੀ ਸ੍ਰਰ ਅਤੇ 
ਨੀਵੋ" ਖੌਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਰਣ ਪ੍ਰਾਣ, ਸੈੱਹ, _ਤਿੱਤਟ ਅਤੇ ਚਕੌਰ 

ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਮ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਮਤੇ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ 

ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਘਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ! ਰ੍ 

ਇਤਿਹਾਸ-- ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮਾਗਿਆਰ ਲੌਕ ਏਸ਼ੀਆ ਢੀ 

17 ਹੈਗਰੀ 

ਤੁਰੇਨੀਅਨ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੋਧ ਰਖਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜ੍ਰਲਦੇ ਟਨ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੌਕ 
ਦੱਖਣੀ ਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟਿਕਟ ਵਿਚ ਕੰਸਪੀਅਨ' ਸ.ਗਠ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 889 ਈ: ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਰਪਾਦ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਰੋਠ ਕਾਰਪਥੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਿਊਬ ਦੇ 
ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵੇਨੀਆ` ਤ" 
ਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਠਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਲ'ਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਝ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ । 

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਓਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਬੂਰ) ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਕ ਲੜਾਈਆ' ਛੰਡ ਕੇ ਖਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਲਾ 

੮ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲਗ ੫ਏ । ਦਨਵ) ਸਦੀ ਦ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ । 997 £. ਸਟੀਫ਼ਨ ਪਹਿਲਾ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 1030 ਤਕ ਹਕ੍ਹਮਤ ਕੀਤੀ । 
ਇਸ ਸਮੇ` ਦੌਰਾਨ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਸ!ਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ 

ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਸਹਿਰ ਵਸਾਏ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਅਜੋਕੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ । ਪੋਪ ਸਿਲਵੰਸਟਰ 

ਦ੍ਰਜੋ ਨੇ ਸਾਈਫ਼ਨਸਨ ਨੂੰ ਸੈਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ 
ਖ਼ਿ=ਬ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਟੌਗਰੀ ਦੀ 
ਸਫਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਟਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਡੀਸਲਾਸ ਨੇ 1089 

ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲਾਵੇਨਆ ਨੂੰ ਅਤੇ 1102 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਕੋਲੌਮਾਨ ਨੇ ਡਾਲ ਮਾਤੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਲਿਆ। 

ਸੰਨ 1222 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ! ਨੇ ਐੱਡਰਯੂ ਦੂਜ ਤੋ 'ਗੌਲਡਨ 

ਪਰਤ ਠਰ ਲਿਆ । 1301 ਵਿਚ ਐੱਤਰਯੂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ 

` ਬਾਸ਼ਦ 1309 ਵਿਚ ਚਾਠਲਸ ਹ੩੦ਟ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਇਸ 

“ਬਾਅਦ 1342 ਵਿਚ ਲ੍ਰਈ ਪਟਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ! ਇਸ 

ਆਪਣੇ 20 ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੈੱਫ-ਰੂਸ, ਮਾਟਡੇਵੀਆ, 
₹, ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਮਿਲਾ ਲਿਆ । 1387 ਵਿਚ ਸਿਜਮੰਡ _ਬਾਦਜਾਹ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ 

ਇਹ ਜਰਮਨ) ਦਾ ਦੁਣਿਆ ਟੌਇਅ' ਬ'ਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਂਜ 

ਤੁਟਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਸਾਇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੈ। ਇ7 ਨੇ ਬਡਾ ਵਿਖੋ ਇਕ ਅਠ'ਦਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਈ ਸੁਧਰ ਵੀ ਠਾਂੜੇ । 1458 ਵਿਚ ਮੋਥੀਐੱਸ ਕਾਰਵੀਨਾਸ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛ ਆ ੪ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਯ੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਸਬ!.ਟਾ ਕੀ=) - ਤੁਟਕਾਂ ਤੋ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਦਾਜ ਦਾ ਵਾਹਗਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੱ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ 

ਡੀਸਲਸ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1490 ਤੱ 156 ਤਕ ਰਾਜ 

1ਤਾ । ਇਸ ਤੱ ਬਾਅਦ ਲ੍ਰਈ ਦੂਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 

26 ਤਕ ੮: ਟਤ! ! ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਰ'ਜਿਆਂ ਸਮੇ” ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸਦ ਨ) ੮ਲਾਤ ਪਰਾਬ ਹੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ” ਤ੍ਰਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਂ 
ਕੀਤੇ । ਮੋਹਾਚ (0੧086) ਦੇ ਸਥ'ਨ ਏ ਸਾਲਮਨ, ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ 

ਹੰ ਗੌਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋ" 30,060 ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ 

ਬਣ” ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੌਗਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ 160 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 

ਤਟਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਂਡ ਰਿਹਾ । ਆਸਟਰੀਆਂ _ਦੇ ਫਰਡੀਨੰ'ਡ ਅਤੇ 

ਟਾਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਜਾਨ ਜ਼ਾਪੋਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਏੜ'ਈ ਹੋ ਗਈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਫੈਸਫੈੱਟਾਂ ਠੇ ਫਰਡੀਨੈਡ ਦਾ ਸਾਥ ਢਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਲ' 

੨ ਵਾ ॥ 00) । 
॥ 
“ੜ 

ਨੰ ਨਕ ਤਤ 



ਹੌਗਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ , ਹੰਗਰੀ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਹੈ.ਿਥਤਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋ 
ਗਿਆ। ਸੋਨ 1687 ਵਿਚ ਲੀਓਪੌਲਡ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਹੰਗੋਰੀਅਨ 

ਲੌ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨਾਨ ਕਰਨ ਲਤੀਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇ ਰੰਗਰੀ 
ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੀ ਤੰਤ ਤੇ 'ਹਾਊਂਸ ਆਫ ਹੈਪਤਬਰਜ' ਕੌਲ ਰਹੇਗਾ । 
ਸੰਨ 1703 ਵਿਚ ਫਰੈ'ਸਿਸ ਰਾਕੋਟਸੀ ਨੇ ਰੰਗੇਤੀਅਨ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 
ਅਤਟਤੀਮ' ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈੀ ਉਕਸਾਇਆ ਪਰ ਇਹ 

ਅਯਫਲ ਰਿਹਾਂ । ਚਾਰਲਸ ਚੌਥਾ, ਕ੍ਝ ਸ਼ਰਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੰਗਮੈਟਿਕ 

ਸੰੱ'ਕਹਨ' ਅਪਝਾ ਕੇ ਹੈਗਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਤਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਮਾ, ਜਿਤ ਫੇ ਨਤੀਜੇ ਵਕ” ਮੋਰੀਆ ਥੇਰੈਸ ਇਥੋ” 
ਦੀ ਹੁਕਮਤਾਨ ਬਡ ਗਟੀ। ਜਤਮਨੀ ਅਤੇ ਫਤਸ ਤੌਹਾਂ ਨੇ ਇਜਦੇ 

ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੌਗੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 
ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਜ ਲਟੀ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੱਜ” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਕੂਲ ਬੜਵਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੌਜ਼ਫ ਦੂਜਾ 
ਗੱਦ) ਤੇ ਝੈਠਾ । ਇਸ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ,ਮਤ ਜਦੋਂ'` ਫਤਾਂਜਿਸ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ 

ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਤੇ ਅਤੇ 'ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ' ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੌ ਬਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 1825 ਵਿਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੈਸ ਬ੍ਰਠਾਈ । ਇਸ ਨੰ 

ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਮਗਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ । 
ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 1830 ਅਤੇ 1832 ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ 
ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਚਾਰ ਹੋਤੇ । ਲੁਇਜ ਕੌਜ਼ਹਟ ਅਤੇ ਫਰਾਂਜਿਜ ਡੋਆਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿ- 
ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਤਤਕ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ 
ਲਿਮ' ਗਿਮਾ ਪਤ 1843 ਵਿਰ ਤਤਾਂਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਫਤਨ 
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ੌਤ ਪਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੌ ਜਕਦੀ 
ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਆਨਾ ਦੇ ਕੌਰਟ ਨੌ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼੍ਹਰੀ 

ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਕੌਸ਼ਹਟ ਨੇ ਹੈਗਰ) ਦਾ ਪਹਿਲ/ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇ“ ਸਭ ਲਈ 

ਬਰਾਬਰ ਕਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ 
ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਉਕਿ 
ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਲੌਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੌ ਕ੍ਰੋਟ ਅਤੇ -ਵਲਾਕ_ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ $ ਲਈ 

ਉਕਸਾਇਆ ਪਰ ਇਮ ਵਿਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ । 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਜਟਰੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ' ਮੱਦਦ ਲੰ ਲਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਝ 
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਬਗਾਂਵਤੀ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਂਤ ਦੇ ਘਾਟ 
ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1866 ਵਿਚਰ ਸੈਰੋਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦ' ਸੈਵਿਧਾਨ ਮਿੱਲਅਆ ਅਤੇ 1867 ਵਿਚ 
ਫਰੈ'ਸਿਸ ਜੌਜ਼ੌਫ ਇਥੋ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 
1916 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰ 1918 ਵਿਚ 
ਇਯ ਨੇ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਠੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਪੈਰਿਸ ਪੀਸ ਕਾਗਰਸ' ਨੇ ਹੰਗਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 
ਤੌਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਤੇ ਤਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਬਣਾਈ । 1920 ਵਿਰ ਸਾਮਵ'ਦੀ ਹਕ੍ਰਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱ” 

18 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੌ ਦਿਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ _ਨੀਕੌਲਾਸ ਫਾਨ ਹੋਰਟੀ 

ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਕੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । 

ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਦੇ 

ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 
ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਰੋਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇ ਯੂਗੌਸਲਾਵੀਆ 

ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੈਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਰਮਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮ ਤੌ 
ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ । ਹੌਗਰੀ ਨੇ 27 ਜੂਨ, 1941 ਵਿਰ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ, 

ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 1941 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 

ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਖੀਰ 1944 ਦੇ ਅੰਤ 
ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਕਜ਼ੋ ਵਿਰ ਆ ਗਿਆ । ਡੈਬਾਰਟਸੈਨ ਵਿਚ 

ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਰੂਸੀ 

ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਤੀ ਗਠਜੌੜ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਗਠਜੌੜ ਸਮੇ" ਹੰਗਰੀ 
ਨੇ ਚੈਤੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੂਗੌਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤੇ 
ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਤੰਬਰ, 1937 ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ 

ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 

1945 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
10 ਫਰਵਰੀ, 1947 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ 'ਪੀਸ ਸੰਧੀ” 

ਅਨੁਜਾਰ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਡੰਨਿਉਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ 
ਛੱਡੇ ਪਏ । ਫਰਵਰੀ !, 1946 ਵਿਚ ਨੰਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਥਿਲ 
ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੰਗਤੀ ਨੂੰ ਗੜਤੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੌ ਲਣਾਨ= 
ਟਿਲਡੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਪਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ. 
ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਿਜ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ। 1949 ਵਿਚ ਜੌਸੈਫ ਕਾਰਤੀਨਲ ਮਿੰਤੰਜ਼ੈੱਟੀ ਉੱਤੇ 

ਗਢਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੌ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ 
ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਰਵਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ" ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ । ਸੰਨ 
1955 ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਤਕੇ ਸੈਯੁਕਤ 
ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਰਖਣ ਦੇ ਜ੍ਰਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆਂ । ਇਜੋ 
ਸਾਲ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਸੈਨ 1956 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ 

ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਕੋ ਦੇਤ ਵਿਚ ਘੱਲ੍ਹਘਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਗੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਜਿਜ ਵਿਰ 25900 ਤੋਂ 65900 ਤਕ 

ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਟੇ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਸਦ ਯੂ. ਐਨ ਨੇ ਇਥੋਂ 

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਇਮਰੀ ਨਜਈ ਨੂੰ ਦਿਥੋ ਦ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਘੱਲ੍ਰਘਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਨੌਸ ਕਾਦਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤ) । ਇਸ ਸਮੇ" ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ" ਨੱਠ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਚਲੋ ਗਏ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ, 1958 ਨੂੰ ਇਮਰੀ ਨਜਈ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਾ . 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਾਨੋਸ ਕਾਦਾਰ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀ 

ਬੋਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 1963 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੌ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ` ਰ੍ 19 

ਇਲਾਵਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ) ਜੌ 1963 ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੋਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪੋਪ ਨਾਲ ਵੀ. ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਪੱਛਮੀ ਦੱਸਾਂ 

ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੈਧ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ । 1956 ਤੋ' ਖਾਅਦ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੌਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਬਰ ਜ਼ਿਪ 
ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ! ਜੁਲਾਈ, 1965 ਵਿਚ ਜਾਨੌਜ ਕਾਦਾਰ 

ਨੰ ਅਜਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਅ' । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਯ੍ਰਲਾ ਕੋਲਈ ਇਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੰਗਤੀ-ਰਰਸੀ-ਚੀਝੀ ਝਗੜੇ ਸਮੇ` ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਰੂਸੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ । ਰ੍ 

ਆਰਥਿਕਤਾ --ਆਰਥਿਕਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹੰਗਰ) 
ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ-- ਇਥੇ ਕਈ ਕ੍ ਦਰਤੀ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲ- 

ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮੁੱਖ ਹੈ । ਕੁਝ ਮਾਤਰ ਵਿਚ 

ਕੌਲਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਲਾ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਦਰਜੇ 
ਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕੋਲਾ ਹੀ ਹੈ । 

ਹੌਗਰੀ 

ਵਿਚੋ" ਇਥੋ ਮੱਦੀ, ਕਣਕ, ਚੁਕੰਦਰ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਉਗਾਏ ਜਾਦੇ 

ਹਨ । ਗਾਈਆ, ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਥੇ ਪਾਲ)ਆ! ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

4 ਦਯੌਗ _ਦੂਜੋ ਸੰਸਾਰ ਯ੍ਰੱਧ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਰੀ ਮੱਖ 
ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ । ਯੱਧ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਇਥੋ ਉਦਯੱਜ਼ਿਕ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ 
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਨੱਤੀ ਨਹੀ” ਹੋਈ । ਕੇਵਲ ਜ਼ਰਾਇਤ 

ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋ” ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਬਣ/ਈਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੋਗਤੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਤ ਸੰਸਾਰ 

ਵਿਚ 10ਵੇ“ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜ ਇਥੋ” ਰੂਹ, ਪੋਲੌ ਡ ਅਤੇ ਢੈਕਸਲੋਵਾ- 
ਕੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨ 1959 ਤੱ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਆਮ 
ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੌਲੀਵੀਜਨ, ਕਾਗਜ਼, ਕੱਪੜਾ, 

ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਏ 

ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ--ਹੌਗਰੀ ਵਿਚ _ਉਦਯੌਰਿ/ਕ 

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ=ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਤੇ 

ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਲਈ ਆਵਾਮਾਈ। ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੱਖ ਭੌਰ 

ਤੇ ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਰੇਲਾਂ ਦਾ 

(ਮਿ 

ਪੱਛਮੀ ਹੈਗਰੀ ਵਿਚ ਝੀਲ ਬਾਲਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਵਿੰਡਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਬ਼੍ਰਦਾਰ ਖਿੜੇ ਹੌਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾ 

ਖੋਤੀਬਾੜੀ--ਇਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਉ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੂਕੂਲ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਡੌਰ ਤੇ ਖੋਤੀ ਪਰਧਾਨ 

ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੁੰ ਹਿੱਸਾ ਖਤਬਾੜੀ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਹਰਾਂ 

ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਥੋ' ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 

ਲਗਭਗ _20% ਹਿੱਸਾ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਫਸਲਾਂ 

&. 

ਵਿਕਾਸ 19ਵੀ ਸਦ) ਦੇ ੫ਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਇਥੋਂ” ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰੱਡਾਪੈਸਟ ,,ਨਾਲ 
ਜੌੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀ` ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੇਅ- 

ਢੋਆਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀ' ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .। 

ਰੋਲਾਂ ਵਿਚ“ ਉੱਤਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਤਰ ਨੂੰ ਬਡਾਪੈਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 
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ਵਾਲੀਆਂ ਮਤੇ ਅੰਤਰ ਤਾੜਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਜਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਹੰਗਰੀ 
ਨੂੰ ਰੂਸ, ਚੰ ਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੌਲੈੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਰੇਤ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਲ 
ਲੰਬਾਈ 13,896 ਕਿ. ਮੀ.ਹੈ। ਰੋਲ ਸਵਾਵਾਂ ਸਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਬਰਾਬਰ ਮੁ ਟੀਆਂ ਹਨ । ਹੌਗਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਤਾਈ 
1970 ਵਿਚ 2,900 ਤਿ. ਮੀ. ਸੀ। ਰੋਰਾਂ ਛੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਵਿਥੇਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਦੋ ਅੰਤਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ 
ਲੰਡਨ-ਦਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੈਮਬਰਗ-ਬੁਖਾਰੈਸਟ _ਰੰਗਰੀ ਵਿਚੋ ਦੀ 
ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾ- 
ਜਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% 9 ਡੰਨਿਊਬ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌ ਇਕ 
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬ?ਤ 
ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ' ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਬੋਦਰਗਾਹ 
ਬੱਡਾਪੌਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਰਹਿਤ ਹੈ । 

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੌਟਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋ" 
ਲਾਹੇਵੇਢ ਨਾ ਹੋਣ ਕਤਕੇ ਦੇ; ਤਿਰਿ ਅੰਦਤੁਨੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਬਿਲ- 
ਕ੍ਲ ਨਹੀ” ਹੈ । ਬ੍ੱਤਾਪੈਸਟ ਤੋ' ਦੀ 3ਗਰੀਅਨ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕਪਨੀ, 
ਢਆਰਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਤਾਂ ਨੂੰ. ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਪਾਰ ਦੂ3ੇ ਸੋਜ 

ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਇਥੋ ਮੱਖ 

ਤੱ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 

0 7ਰ ਯੁੱਧ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ 

ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਤ 

ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ” 

ਡੇਨਿਓ ਦਰਿਅ ਦੇ ਕੰਢੇ 

ਮੰਗਵਾ ਤੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਆਰ ਕੀਡ ਮਾਝ ਰੱਹ3 ਭਜਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਵਦੇ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋ` 70% ਕੇਵਲ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ 

ਬੁੱਤਪੈਸਟ ਵਿਖੋ ਹੈਗਰੀ ਦੀ ਪਾਤਲੀਮੋੱਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 

ਲਗਭਗ ਮੈ'ਤਰ ਹ5। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੌਗਰੀ ਦੀਆਂ 

ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਜਿਵੇਂ - ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਪੜ' ਬੁਣਨ, 

ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ 

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਲੋਕ -ਰੰਗਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 114 ਵਿਅਤਤੀ 
ਪ੍ਰਤਿ ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਪਰ ਘਣਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੂਤਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
11ਵੇ' ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ । ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। 

ਬੋਤੀ -ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ 97% ਲੌਕ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬੋਝਦੇ ਹਨ। ਨਸਲ ਵਿਗਿਆਨੜ ਪਖੋ” ਰੰਗੇਤੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਮਗਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਸਟੋਪੀ ਤੋ“ ਪਰਵਾਸ 
ਕਰਕੇ 19ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਰ ਕਾਰਪੈਥੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੋਂ 1 
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਤੇ ਲੌਂਕਾਂ ਵਿਰੋਂ ਸਭ ਤੌ" ਵੱਧ ਹਿਣਤੀ ਜਰਮਨ ਲੌਕਾਂ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ, ਸਲੌਵਾਕੀਆਂਈ, ਰੌਮਾਨੀਆਈ ਆਦਿ 
ਲੌਕ ਵੀ ਇਥੇ ਹਨ । 

ਧਤਮ -ਇਜ ਪੱਖ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਈ ਅੰਕੜੇ 
ਨਹੀ ਮਿਤਦੇ ਫਿਤ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ 99% ਲੋਕ ਕਿ3ੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ 

ਨੂੰ ਮੈਨਦੇ ਹਨ । ਜਿਹ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਂ 6% ਰੋਮਨ ਕੰਕੈਲਿਕ ਹਨ ਤੇ 
254 ਲ੍ਰਥਰੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਵਰਗਾਂ 
ਵਿਤ ਕੌਝਵਿਨੀ, ਯਹੂਦੀ, ਅਫਵੈਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੈਪਟਿਨਟ ਆਦਿ ਵੀ 

ਹਨ । 
ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ--ਹੈ ਗੁਰੀ ਵਿਰ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਕਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 200,000 ਦੇ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਂ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ" 

ਉਕਰਾਈ ਤੇ ਕਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਝਤ ਰੱਖ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ _ਕੋਪਰੇਟਿਫਜ਼ ਤੱ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ' 

ਦੀ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਝੀਆਂ ਲੋਸਾਂ ਸੰਜਾਰਭਰ ਵਿਰ 

ਮਸ਼ਹਰ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਤੋ” ਇਤਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਂਣ ਢਾਂ 

ਬੜਾ ਤਰਹ ਹੈ ੩ ਹੰਗਤੀ ਦੇ ਕਦੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਵਿਤਿ ਮਾਨੀ 

ਅਤੇ ਹੌਰ ਵਿ 1ਕਤੀ ਐਤਤ-ਰਤਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। 

ਮਿੱਖਿਮਾ -ਹੋਗਤੀ ਵਿਰ 8 ਤਾਲ ਦੀ ਮੁਫਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 

ਜਨਰਲ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਈ 

ਜਕ੍ਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਜ ਤੌ` ਬਾਅਤ ਊਚੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 

ਲਈ ਕਾਲਜ, ਯੁਨੀਵਰਜਿਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਤੇਤੇ-ਤਕਨੀਕੀ 

ਸਕ੍ਹਲ ਅਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਤਾਂ 10 

ਛਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਢਲੇ ਸਕ੍ਰਲਾਂ ਵਿਚ 

6 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ' ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਅੱਗੇ ਹ'ਈ ਸਕ੍ਰਲਾਂ ਵਿਚ 

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਢਿੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀਹੈ। ਸੰਨ 1975-76 ਤੱਕ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿ- 

ਟੀਆਂ ਅਤੇ 38 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜ 

ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 108,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ । ਉਚੇਰੀ 

ਸਿਖਿਆ ਲਈੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀ ਵਿਦਿਮਾਰਥੀ ਫੀਜ ਅਦਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਨਹੀ” ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਭਿ3 ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੜ ਸਹਾਇਤ' ਜਾਂ 

ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਦਿ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦ' ਹੈ । ਇਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸੌਯਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀ” ਵੀ ਸਿੱਖਿਅ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਫੀ ਹੈ । 

ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੋਧ -ਰੰਗਤੀ ਦੀ ਸਤਕਾਰ ਲੋੜਤੰਤਰ ਕਿਸ 

ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਹਾਨ 1949 ਵਿ ਬਣਿਮ' । 1972 ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋ` ਵੱਡੀ 

ਜ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਕੌਲ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਦਲ ਦੇ ਮੈੱਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ” ਇਲਾਵੇ 

ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਗਣਤੰਤਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੇਂ ਮੀਅਲ ਕੌਸਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ 

ਕੱਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ 

-ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੀ ਚੌਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ" ਸੱਸਦ ਦੀਆਂ 

ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੈਮ ਪ੍ਰੰਜ਼ੀਡੈ'ਸ਼ੀਅਲ 

ਜੱਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧਕੀ ਢਾਂਚੌ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੌਤਰੀ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 

ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਖਾਂਸ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਤੇ ਹਨ । 

ਖੋਤਰੀ ਪ੍ਰਕੰਧ _ਕਾਉ'ਟੀਆਂ _ਅੜੇ ਤਾਊ'ਟੀ ਬਰੌਆਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਕਾਉ ਟੀ ਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਥੋਂ ਦੀ 

ਕੌਂਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 

ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀਅ' ਅਤੇ ਕੌੱਕਤਾਂ ਟੀਆਂ ਚੌੜਾ ਹ੍ਰੰਟੀ ਹਂ ਹਨ 

18 ਸਾਲ ਤੌ ਉਪਰ ਦੇ ਹਰ ਤਿਕ ਨਾਭਤਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 1 

ਹ ਪੁ.- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੈ 9: 21 

ਹੱਜ : ਹੱਜ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 

'ਜ਼ਿਆਰਤ' ਹੈ । ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਤੌ' ਲੋਕ 

ਕਾਅਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਟਿਹ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜ੍ਹਦਾ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਜ ਹਜ਼ਤਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਮੋ'ਤੋ' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਹਜ਼ਰਤ 

21 ਰ੍ ਹੱਜ 

ਇਥਰਾਹੀਮ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੀ ਖੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਤਾਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਤ ਝੁਕਾਣ ਤੋ ਟਿਨਕਾਰ ਕਤ ਚਿਤ ਅਤੇ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹ ਖ਼ਤ'ਤੀ ਵਿਤ ਅੱਤ੍ਰਾ ਦਾ ਸ਼ਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹੋ, ਉਂਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਤਾ ਕੌੜੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ । ਮੈ' ਤਾਂ ਜਾਰਿਆਂ 
ਨਾਲ ਮੂਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤਤ ਨੂੰ ਬੰਤਗੀ ਕਤ ਅਪੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ 

ਇੜਰਾਹੀਮ ਦੇ ਵਿਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਕ੍ਰਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪਿੱਛੋ ਪੈ ਗਈ । ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ'ਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਫਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਤੁ ਜੁੱਫਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਵਿਤ ਜਰਣ ਤੋ ਬਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਗੁਲ ਤਾਰ 
ਬਣ ਗਈ । ਰ ਰ੍ 

86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਲੜਕਾਂ 

ਪੰਦਾ ਹੋ!ਟਆ । ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਟਿਸਮਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ 
ਰੱਥ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਟਿਆ । ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 

ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋ" ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਭ ਮਾਲ ਆਦਿ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋ 

ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਬੇਟੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੌੜਲਾ ਕਤ 
ਲਿਆਂ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋ' ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਤਬਾਨ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, 

ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰੱਬ ਤੋ' ਸਿਵਾਏ ਕੌਈ ਹੋਰ 

ਮਾਲਕ ਨਹੀ । ਹਜ਼ਤਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਜਦੋ` ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਗਲ 

ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੌਰੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਦਾ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕ 

` ਦੁੰਬਾ ਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ̀  ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਛੁਤੀ ਫਿਰੀ । ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ 
ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਕ੍ਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਂ” ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ 
ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ 'ਬਝਕ੍ਲ ਸੱਚ ਕਰਤੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਤ੍ਸੀ” ਸਾਰੀ 

ਦੁਨੀਮਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ! ਇਸ ਤੋ" ਬਾਅਦ 

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲਮਤੀਰ ਤਹਿਰੀਤ ਸੁਰੂ ਹੋਈ । ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਖ਼ 
ਅਤੇ ਹਜ਼ਤਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਕੇਦਰ ਬਣਾ- 

ਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਅਬੋਂ ਦੇ ਨ' ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਹੈ। ਇਹ ਤਿਮਾਰਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਥਾਦਤਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀ” ਸਗੋ” 

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ` ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲਮਗੀਰ ਤਹਿਂਰੀਕ 

` ਦਾ ਕੋਂਦਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦਾ ਮਨੌਰਥ ਇਹ ਰੱਖਿਆ 

ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੋਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ 

ਕਰਨ ਅਤੇ_ ਮਿਲਕੇ _ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ 

ਪੈਗਾਖ਼ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ । 

ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ -ਇਹ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਦੇ 

ਬਾਰ੍ਹਵੇ' ਮਹੀਨੇ 'ਜੁਲਹਿਜਹ' ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਮੱਕਾ ਇਕ ਪੜਾਉਂ 

ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਂਲਾ ਯਾਂਤਰੀ !ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ 

'ਏਹਤਾਮ' ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ 

ਰੱਖੋ. ਇਕ ਤੇ 1 ਅਤੇ ਦ੍ਜੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ । ਜਰੱਤੀ ਦਾ ਤਿਆਂਗ ਕਰੇ 

ਪਰਤ ਖਤਾਵਾਂ ਪਹਿਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ” । ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਗੀਤ 

'ਤਲਬੀਯਾ” ਗਾਉਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਕੌ ਪਹੁੰਦੇ । ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 

ਹੈ --' ਮੈੱ-ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਈ ਨਹੀ', 
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ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਕਿ ਤੇਟ) ਹੀ ਉਸਤਿਤ ਹੈ, ਡੇਂਰੀ ਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ।”' 
ਕਾਅਬੇ ਮੰਦਿਰ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 'ਸੰਗੇ 

ਅਸਵਦ' ਨੂੰ ਚੁੰਮ । ਸੱਤ 'ਤਵਾਫ਼' (ਪਰਿਕਰਮਾ) _ਕਾਅਬੇ ਦੀਆਂ 
ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ । ਕਾਅ ਬੇ ਨੂ 
ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ । ਹਰ ਪਟਿਕ੍ਹਮਾ ਕਰਦਾ ਕਾਲੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ 
ਚੁੰਮੇ । ਫਿਰ ਮੁਕ/ਮਿਇਬਰਾਹੀਮ ਪੁਰ ਜਾਵੇ ਅੜੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 
ਕੇਰੇ । ਉੱਥੇ" ਹਟਕੇ ਪਹਾੜੀ 'ਸਫ਼ਾ ਮਠਵਾ” ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਕਾਅਬੇ 
ਵੱਲ ਮ੍ਰੰਹ ਕਠਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨ' ਕਰੇ, ਫੌਰ ਮਰਵਾ ਚੌਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੌ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫੋ: ਕਾਅਬੇ ਵਿਚ ਆ ਕੌ '਼ਤਬਾ' ਸੁਣੇ, ਫੇਰ 
ਮਕਾਮੈ _'ਮਿਨਾ' ਪਰ ਜਾ ਕੌ ਰਾਤ ਰਹੋ, ਉਥੇ ਪਹਾੜੀ 'ਅਰਫ਼ਾਤ' 
ਨੂੰ ਜਾਵੇ । ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਤੋ ਖ਼ੁਤਬਾ ਸਣੇ, ਇਸ਼ੋ” 
'ਮ਼ੁਜ਼ੰਦਲਿਫ਼ ਮਕਾਮ ਪੁਰ ਸੰਝ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ । 

“ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੇਵੀ_ ਤਿਬੀ ਤੀਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ 
ਦਸਵੀ' ਜੌ 'ਨਾਹਰ' ਕਰਬਾਨ] ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਦਲਿਫ਼ਾ 

ਮਕਾਮ ਪੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ (ਥੰਮ) ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਸੱਤ ਪੱਥਰ 
ਸੁੱਟੋ । ਫੇਰ 'ਮਿਨਾ” ਪਹੁੰਦਕੇ ਕ੍ਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ । ਬੱਕਰਾ, ਦਬਾ, 
ਗਾਂ ਅਥਵਾ ਉਠ ਨੂੰ ਕਾਅਬੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲਿਟਾਵੇਂ । ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੱਜੋ 
ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਟੋਕ 'ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਕਦਿਕੌ ਗਲ ਤੋ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇਂ । 
ਇਸ ਪਿਛੋ" ਹਾਜੀ 'ਏਹਰਾਮ” ਤਿਆਗਕੇ ਮਨ ਭਾਉ'ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨੇ, 
ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਵੇਂ, ਨਹੈ ਲਹਾਵੇ, ਅਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੱਕੋਂ ਹੋਰ ਠਹਿਰੇ । 
ਮੱਕੇ ਤੱ” ਤੁਰਨ ਸਮ ਕਾਅਬ ਦੀ ਫੌਰ ਪਰਿਨ੍ਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 
ਦੇ ਬੇਮ ਤੇ ਸੱਤੇ ਵੱਟੀਆਂ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜ਼.ਜ਼ਮ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛੋ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੰਮਦ ਸਹਿਕ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਬਿਨਾ ਹੱਜ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । 

ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਜ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ.ਪੁ.--ਸ਼ਾ, ਐਨ, ਇਸ, 121 ; ਡਿ, ਇਸ. 157  ਮ. ਕੌ. 258 

ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਮ ਹੁਸੈਨ : ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ 
ਜਨਮ 4 ਸ਼ਅਬਾਨ 4 ਹਿਜਰੀ (ਸੰਨ 625 ਈ.) ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਿਖੋਂ 
ਹੋਇਆ । ਹੁਸੈਨ ਇਕ ਨੇਕ ਅਮਲ, ਰੱਥ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰ 

ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਦੋ ਤਕ ਅਮਰ ਫਟਰੋਗਾ ਜਦੋ“ ਤਕ 
ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀਊ”ਦੀ ਹੈ । 

ਹੁਸੌਨ ਥਹੁਤਾ ਚਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਆਪਣ 
ਪਿਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ .ਦੀ ਖ਼ਲਾਫ਼ੇਤ ਸਮੇ” ਉਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਗਿਆ 
ਤੇ 90 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਤਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ- ਜਹਾਦ ਵਿਚ ,ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੋ“ ਜੰਗੋ-ਜਮਲ ਤੇ ਜੰਗੇ- 

ਜਫ਼ੈਨ ਅਤੇ ਜੰਗੇ-ਹਵਾਰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ 1 ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 

ਦੀ ਮੌਤ'ਪਿਛ' ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਵਿਖੇ 
ਰਿਹਾ ਤੇ _ ਜਦੋ` ਹਸਨ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦਿੱਕੀ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ 
`ਦੀਮੰਤ ਪਿਛੋ" ਇਹ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆਂ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ-ਬਿਨ-ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਹਸਨ ਨੂੰ 
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ਮਰਵ' ਦਿੱਤਾ (ਵੇਖੋ ਹਸਨ) ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਮਿਸ਼ਕ 
ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ 
ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਬੈਅਤ 
(ਖ਼ਿਲਫ਼ਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ) ਲਈ ਜਾਂਵ । ਉਸਦੇ ੮ਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 
ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਵਰਣਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋ ਬੈਅਤ ਦੀ ਮੌਗ 
ਕੀਤੀ । ਪਰ ਅਹਿਲੇ-ਬੈਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦ' ਹੱਕ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਮ ਹ੍ਸੈਨ ਨੂੰ 

ਆਉਣ ਲਈ ਸਨੋਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਢਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋ ਇਠਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
4 ਸ਼ਅਬਾਨ 50 ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ । ਕਦ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂਜੋ ਉਥੋ' ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਥੋ” 
ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ । ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਖ਼ਤ ਕਰਫ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ 
ਸਬੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ । ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰ' ਮੁਸਲਿਮ 
ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਕੂਫ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਫ਼ਰ 
ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਚੋਂ' ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੂਫ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਕਗ/ਦਆਂ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋ” ਰੋਕਿਆ । ਅਬਦੁੱਲਾ-ਬਿਨ- 
ਹਸਨ ਨੇ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇ । ਇੱਧਰ ਇਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਲਈ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ” 
ਇਬਨਂ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਸਲਿਮ 
ਬਿਨ _ਅਕੀਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਹਿਰ 
ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ' ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਡ੦ਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਥ ਛੱਡ 
ਗਏ । ਅਖ਼ੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ _ਨਾਲ 
ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਜ਼ਰਤ _ਅਮਾਮ 
ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ. ਮੱਕੇ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮੁਸਠਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ਼ ਗਿਆਂ । ਹੁਸੈਨ 
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੇਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ' ਮੁਸਲਿਮ ਅਕੀਲ 
ਦੇ ਭਰਾ ਬਦਲਾ ਲੰਣ ਲਈ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਂ 
ਫਿਰ ਮੈ" ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ।' 
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ਹੁਸੈਨ ਜਦੋ ਕਾਦਬੀਆ ਡ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਬਨੇ- 

ਜਿਆਦ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੁੱਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾਂ 
ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਮਦੀਨੌ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਫੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਬਨੇ-ਜ਼ਿਆਦ ਤੋਂ” 
ਹੁਕਮ ਮੰਗਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੋ । ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭੋਜੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਉਬੈਦ 
ਉੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇਂ ਰਜਾ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਸੈਨ 
ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਛੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡਟਿਆਂ 

ਰਿਹਾ। 

ਇਵਨੇ-ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 
ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੌਨ ਲਵੇ । ਹ੍ਸੈਨ ਨੇ ਖ਼ਤ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਵਨੋ-ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 
ਰੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਬਨੇ _ਸਅਦ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਕੱਰਰ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਵਰਨਰੀ ਥੌਹੀ ਜਾਂਣ . 
ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੌ ਡਰ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ । ਰ੍ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਆਖ਼ਿਰ 2 ਮੁਹੱਰਮ ਸੰਨ _61 ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਅਮਾਮ ਹੁਸੈਨ 
ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਉਤਰਿਆ । ਇਬਨੇ ਸਅਦ ਨੇ 

ਦਰਿਆ ਫ਼ਤਾਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ । ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 7 ਮੁ ਹੱਰਮ ਨੂੰ ਹੁਜੈਨ ਤੇ ਉਮਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਲਈ ਦਰਿਆ ਦ' ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹ੍ਰਸੈਨ ਨੇ 
ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾੜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਮਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਟੀ 
ਭੋਜਿਆ । ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ । ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆਂ 
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗੇ । ਹਾਲਾਤ ਹੌਤ ਭੌੜੇ ਹੋਂ 
ਗਏ । ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ 
ਨਹੀ”। ਆਪਣੇ 32 ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ 43 ਮੈਦਲ ਸਾਜੀਆਂ ਨਾਲ 10 
ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗ ਲਈ ਆ ਡਟਿਆਂ । ਹੱਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ 
ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ" ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੈਨ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ 
ਨਾਲ ਲੜਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਨੂੰ 
ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼੍ਹਰ (ਦੁਪਹਿਰ ਦ। 
ਨਮਾਜ਼) ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ । 
ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੋਂ ਸ਼ਹਤ ਹੁੰਦੇ ਗਟੋ । ਹੁਜੈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 
ਆਪਣੀ ਐਂਝਾਦ ਸਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਏ । ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿ 
ਗਿਆ । ਹਰ ਤਤ" ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰਿਤ ਹੋ ਰਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਤ ਇਕ 
ਤੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਮਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੋ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆਂ । 
ਹੁਸੈਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਝਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ । 
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੋ ਗਿਆ । 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇ" ਇ:ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨੇ, 5 ਦਿਨ ਸੀ । 
ਇਸਨੂੰ ਬੀਬੀ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਫ਼ ਨਾਦਿਆਂ ਗਿਆਂ । 

ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਸਯੱਟ' ਅਤੇ 'ਮੀਰ' ਕਹਾਉ'ਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਗੰਥਰ ਦੀ ਅੱਜ਼ ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੂਤ 
ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਹਜ਼ਰਮੌਤ : ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਅਦਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖੌਤਰ ਹੈ ਜੌ ਅਦਨ . 
ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 640 
ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਤ ਫੈਲਆ' ਹੋ:ਟਆ' ਹੈ । ਫਿਸਦੇ ਕੇਰੀ 
ਭਾਗ ਵਿਰ ਹਜ਼ਰਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਦੀ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਮੌਤ ਫੱਖਣ 
ਵਿਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋ" ਲੈਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿਰ ਰੱਬ-ਅਲ-ਖਾਲੀ ਤੜ, 
ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਾਹਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਡਮ ਵਿਰ ਵਹੀਤੀ 
ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੋਤਰਫਲ 1 ;59,760 
ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦ 330 9000 ਹੈ। ਹਜ਼ਤਮੱਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 
ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੁਆਣਿਤੀ ਤੇ ਕਾੜੀਤੀ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਮੌਤ ਦਾ ਦੱਤਣੀ ਹਿੱਸਾ 
ਇਕ ਤੰਗ ਤਤੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਕੋ ਕਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਪਹਾੜ 
ਸਦਿਤ ਤਕ ਆ ਪਹੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ! ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ 
ਪਠਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨ ਜੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਟੀ ਭੈ । 
ਇਹ ਪਠਾਰ 900 ਤੋ 1,300 ਮੀ. ਤਕ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
ਵੱਲ ਨੂੰ 330 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਥ-ਮਝ-ਖ/ਲੀ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 

ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੋਂਤਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਮੈਂਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਦੀਆ। ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤੋਂ' ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ 
ਵਾਦੀ ਦੁਆਨ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਮੌਤ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਅੱਤ ` 
ਦੀ ਹੁੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਠੰਫੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ।_ 
ਗਰਮੀਮਾਂ ਵਿਰ ਜੂਨ ਤੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮ'ਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ 
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ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਫੇ ਮੀ'ਹ ਪੈਦਾ ਹੈ । 
ਤਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਰ ਖਜ੍ਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਮਾਕ੍ਹ ਉਗਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਰ ਉਪਰ ਕਿੱਕਰ, ਬਬੂਲ ਤੇਂ ਐੱਲਵਾ ਤੌ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 
ਕੁਝ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ਹਜ਼ਰਮੌਤ ਤੋਂ ਹੌਰ ਵਾਦੀਆ ਵਿਚ ਖਜ੍ਹਰਾਂ, ਨਿੱਬ੍ਰ, 
ਬਾਜਤਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਜੌ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਘੁੱਟ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ । ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ 

ਅਲ ਮ਼ੁਕਲਾ ਕ੍ਰ ਆਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬੋਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿਥੋ” 

ਤਮਾਕ੍ਹ ਤੇ ਖੁਜੂਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਖੋਤਰ ਦੀ ਢੁਰਾਮਦ 

ਅਨਾਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੱਪੜਾ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋ” ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਵਸਤਾਂ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ” ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸਨੀਕ ਅਰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਕੋਲ ਐਨ. 9: 155; ਵੈ ਜਗ. ਡਿ. ਕਰ 
ਰ੍ ੍ --ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਹਜ਼ਰੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹ 
ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲਾਰੰਸਪੁਰ ਇਥ੍ ਲਗਤਗ 12 ਤਿ- ਮੀ- ਦੇ 
ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਇਥੋ 7 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਥ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 

ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ! ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਵੀ 
ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਮਾਕ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹ੍ਦਾ ਹੈ । 
ਇਥੇਂ ਮਿਉੱਸਪਲਟੀ 1867 ਈ- ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ । 

33550" ਉ. ਵਿਥ; 7225" ਪੂ. ਲੰਬ, 
ਹ, ਪੂ.--ਇੰਪ, ਗ ਇੰਡ, 13 : 100 

ਹਜਾਜ : ਵੇਖੋ, ਹਿਜਾਜ਼ 

ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ਼ : ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਓ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ 

ਸੀ। 76 ਹਿਜਰੀ ਫਿਰ ਜਜ਼ੀਰੇ ਵਵਚ ਸਾਲਹ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 

ਜ਼੍ਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਹਜਾਜ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਬੀਬ ਨੇ ਇਰਾਕ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ 

ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ _ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ 

ਮਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਜਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬੀਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਤੌ 

ਬਾਅਦ ਹਜਾਜ ਨੌ ਕਿਤਮਾਨ (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਰਤਾ ਕਿਹਾਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਖਵਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੌਰ 

ਦਿਤਾ । 

74 ਹਿਜਰੀ ਤੋ 80 ਹਿਜ਼ਰੀ ਤਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ 

ਰੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਬ/ਅ ਦਿਤੀ । ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਅਤੋਬਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਸਤਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ । 81 ਹਿਜਰੀ 

ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਬਸਰਾ ਉੱਤੇ ਇਬਨ ਅਸਾਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆਂ 

ਪਰ 82 ਹਿਜਰ ਵਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕਨ ਅਸਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਜਾਂੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼੍ਲਮ ਕੀਤੇ । 85 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ 

ਇਬਨ ਅਸਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ । 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਤੜੈਡ ਸੀ । ਟਿਜ ਨੇ -ਿੰਟੁਰਤਾਨ ਵਿਚ ਮਹੋ-ਫ 

ਬਿਨ ਰਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ੧ 

ਇਹ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ , ਇਸ ਨੰ 

ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ,ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਬਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੀ । 
96 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਰ੍ 

ਨਾ --ਕਾਸਿਮ ਸਦੀਕ 



ਹਜ਼ਾਰਾ 

ਹਜ਼ਰ' : ਸ਼ਠਲ ਸੂ੮੨ ਵਿਦ ਪਠਣਾਂ ਟਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ 

ਇਕ ਨਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪਠਾਣ ਨਹੀ'। ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਲੌਕ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਮੰਗੋਲ ਤਾਤਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ੩" ਇਸ ਨਸਲ 

ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸਮ'ਨਾਰਥਕ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁ- ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ” ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ 

ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੋਜ਼ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ_ਅਤੇ ਕਾਬਲ 
੩ ਗਜ਼ਨੀ ਤੱ” ਲੌ ਕੇ ਹਿਰਾਤ ਤਕ ਅਤੇ ਕੌਧਾਰ ਤੱ' ਬਲਖ ਤਕ 

ਫੌਲੀ ਹੋਈ ਪਰ੬ਤ-ਲੜੀ ਪੈਰੋਪਾਮਾਈ£7' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਬਜ਼ ਹੇ ਠਾਂ 

ਸੀ । ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨੈਣ-ਨਠਸ਼ 
ਵਿਚ ਕੌਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ” ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਹਿਣ= 
ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਟਕ ਪਿਆ ਹੈ । 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਭੇਡਾਂ-ਬਕਰ)ਆਂ ਦੇ ਇੱਨੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 

ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਉਸੇਂ ਖਾਲਸ 

ਮੰਗੇਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ੩ਕ ਕਾਇਮ ਹਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਪੰਜਾਬ 

(ਪ੍ਰਾਚੀਨ) ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਨਹੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦ੍ਰਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ:ਰਮੈਨ'ਂ ਦੀਆਂ ਰਜਮੈਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 
ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ।। ਇਟ ਸਰੇ ਸ਼ੰਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਮਤੇ 

ਸੁੰਨੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਡਾ. ਬੋਲੀਊ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਰੋਸਿਸ ਆਫ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤ'ਨ' ਵਿਦ ਇਸ ਨ?ਲ 

ਬਾਰੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

“ਬਹੁਤ ਸਾਦਾਂ-ਦਿਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ 
ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟਨ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ 

ਮੁੱਖੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪੱਰ ਰਾਜ ਕਟਦੇ ੮ਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਪੂਠਾ ਦ੬-੮ਬਾ 

ਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ੭॥/ ਕਦਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹਰੀਬ ਅਤੇ ਸਰੀਟਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਨਰੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰਾਂ ਲੋਣ ਹਰ 7ਫਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ 
ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦ੍ਰਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੂਹ ਲਾਹੂਣ (ਉਤਾਰਨ), ਮਕਾਨ 

ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਰ£ਹ ਅੜੇ ਨਰਈ ਨਸਲ 

ਗਿਟਿਆ ਦਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਨ' ਵਿ: ਇਟਹਾਂ ਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
੩੩ 

ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਅਣੇ ਨੌਕਰ ਮੰਨਿਆ: ਜਾਂਦ ਹੈ । ₹ਰ₹ਸਾਂ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਾਏ>, ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ 'ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ 

ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱ =ੇ' ਬਰਫ਼ ਹਟ'ਉਣ ਸਰ ਸ਼ਕਲ 

ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਟੀ ਕਰਦੇ ਟਨ । £ਟ) ਅਫ਼ਰਾਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਾਮ ਦਣਾਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ ਗਲਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਹ.ਧੁ.--ਗ. ਟਾ. ਕ: 330 

ਹਜ਼ਾਰ” _ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ੪੩੮ਵਲ 8,783 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 
2,025,000 (1972) ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪਹਾੜ ਇਲਾਫ' ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਟੈਰੋ ਘਾਟ), ਹਜ਼'ਰਾ ੩ ਉਰ ਦੇ ਮੌਦ'ਨ ਅੜੇ ਠ'ਗਾਨ ਘਾਟੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਦ੍ਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ” ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ" ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੌਦਾ । ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਈਨੇ-ਅਕਬਰੀ 
ਵਿਚ ਵੀ ਆਉ'ਦਾਂ ਹੈ । ਇਤਿਹਜਕਾਲ 'ਫਟਿਸ਼ਤਾ' ਨੋ ਵੀ ਇਸ 

ਦਾ ਜ਼ਿਟਫ ੨)ਤ ਹੈ । ਇਹ ਉਂਸ ਸਮੋ ਅਟਕ ਦੇ ਰਵਰਨਰ ਮ ਧੀਨ 

24 .ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ 

ਲੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ £। । ਮੁਗ਼ਲ 

ਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕ ਉੱਤੇ 

ਹੱਲੇ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਟਰ ਦਿੱਤੇ। 1852 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 

ਅਹਿਮਦ £ਾਹ ਦੂਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆ ਤਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਏਹੁਤ ੜਿਆਦਾ )। ਇਕ =' ਇਥੋ' ਕ£ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤ) ਲਈਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਧੀਆ ਸੀ । 

1918 ਏਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਲ 

ਆ ਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋ' ਦੇ ਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ _ਪਿਆ । ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵ' ਨੇ ਇਥੋ` ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀਆਂ _ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ) ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਅ' ਦਿੱਤਾ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ 

ਪਾ ਕੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆਂ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪ:ਕਿਸਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ 

ਗਿਆਂ । 

ਇਸ ਇਲਾਕੰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 

ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੁਰ. ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ 

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋ ਮਿਲੋ ਹਨ ਅਤ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਸਿੱਕੰ 

ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਂਕੋ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਹਨ । 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ, ਇਲਾਕ! ਹੈ । ਇਥੋਂ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਕੁਨਹਾਰ 

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਚਾਉਲ, ਬਾਜਰੇਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਥੋ” ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਦ ਲੋਹਾ, ਕੋਲ, ਬਾਕਮ'ਈਟ, ਚ੍ਰਨਾ-ਪੱਥਰ, 

ਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਵਟਣਨਯੋਗ ਹਨ । ਇਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿ੯ ਪਠ'ਣ, ਗੁੱਜਰ, 

ਅਵਾਨ, ਖਰਲ ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ (ਗਣਤੀ ਗ੍ਰੱਜਰਾਂ 

ਦੀ ਹੈ। 
ਹ. ਪੁ -- ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ- 13: 72; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾਂ. & : 968 

ਹਜ਼ਾਰ/ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਅਣਥੱਤ ਸ੩ਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਲਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰ. ਰਾਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 

ਮੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਹਜ਼ਾਰ! ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤ'ਨਵੀ ਸਨਕਾਰ ਵਿਰ੍ਰੱਧ 

ਕੌਮਾਪ੍ਰਸਤ ਲਹਿਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਦਾ ਪਇਆ । 

ਸੰਨ 1931 ਵਿਚ ਅੰਮਿਤਮਰ ਦਿਖ ਇਤ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ? ਦੇ ਦੌਸ਼ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ '੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੋਰ ਲੈ ਜਾਇਆ 

]ਅ । ਇਬੋ ਕ੪ ਵਿਨ ਕਿਲੋ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਜੰਲ੍ਹ ਵਿਚ 
<< 

1 

ਰਿ !ਡਾ । ਹਜ਼ਾਰ' ਸਿੰਘ ਜੋਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਢੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 

ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਅ ਸਕਿਆ ਅਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਰ ਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟ 0ਆ । 

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਦਰਾਸ-ਊਟੀ ਬੈਠ ਸਾਜ਼£: ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਰਿ ਦਾ 

ਹੁਕਮ _ਹੌਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਵਿਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ। ਇਥੋ ਟਜ਼ਾਰ' ਸਿੰਘ ਵਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਢੌੜ ਗਿਆ ਪਰ 

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਨਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਕੌਦ ਦਾ ਸਮਾ ਪੂਤਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1938 ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ 

ਮਬਦ੍ਰਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋ੬ਦ ਕਟਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੁੱਕਿਆ । ਇਸੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ 

ਇਕ ਢਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦ੍ਰਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਮ' ਸੀ 



ਜਿਲਦ ਛੌਵੀ' 

ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 
ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 
11,152 ਵ. ਕਿ, ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 2,195,735 (1981) 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗਯਾ ਤੇ ਮੁੰਗੀਰ, ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਸੰਥਾਲ- 

ਪਰਗਨਾ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਲਾਮਊ ਦੇ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਕੇ“ਦਰੀ ਭਾਗ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਪਠਾਰ 
ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 610 ਮੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹਿੱਸਾ ਜੈਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮੌਦਰ ਘਾਟੀ ਇਸਦੇ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਿਆਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਸਭ 
ਤੋ“ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਦਰਿਆ ਦਮੋਦਰ ਹੈ, ਜੌ ਪਾਲਾਮਉ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਤੱ' ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਗਰਹੀ, ਨੰਕਾਰੀ, ਭੇਰਾ, ਖੰਜੋ ਤੇ ਜਮਾਨੀਆ ਆਦਿ 

ਹਨ । ਇਥ' ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਛੁੱਟ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜ੍ਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੋਅਤਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਦਮਦਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 
ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਜਾਊ, ਹੈ । ` ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰੱਖ ਫਸਲਾਂ ਚਾਉਲ, ਤੇਲਾਂ 
ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ 

ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ _ਹਨ । ਖਣਿਜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ 
ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 
ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗਿਰਡੀਹ, ਬੋਕਾਰੋਂ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਪੁਰ 
ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਲੋ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲ ਅਬਰਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਇਥੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਥੋ“ 
ਦੇ ਛਈ ਚੰਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਇਕ 
ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੋ' ਤਕ ਇਥੋਂ ਅਮਨ- 
ਅਮਾਨ ਰਿਹਾਂ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 

ਆ ਗਿਆਂ । ਆਈਨਿ-ਅਕਬਰੀ ਵਿਚ ਛਈ ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਗਨੇ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਨਾਗ 
ਬੰਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1780 ਈ. 

ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ 

ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ) 
ਮੰਦਰਾਂ ਢੇ ਖੰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਹ, ਪੂ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13:85! ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. .4:970 

ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ : ਸ਼ਹਿਰ--ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ 
ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਤੱ“ 95 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 
ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਮਦਰ ਤਲ ਤੋ” 910 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ. ਸਥਿਤ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੋ-ਢੁ ਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ _ਹਨ । ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 
ਸਿਹਤਅਫ਼ਜ਼ਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 1834 ਈ, 
ਤੋ ਹੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈਡਕੂਆਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋ 1869 ਈ. 

ਵਿਚ -ਮਿਉਂ ਸਪਲਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 
ਕੇ'ਦੁਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਕਈ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਹਨ । 

ਫਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੋਂ ਕ੍ਰਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ 

22 ਹੌਜੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ੀਰਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ 
ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੋ'ਦਰ ਹੈ 1 

ਆਬਾਦੀ --54,703 (1971) 

23755” ਊ. ਵਿਥ ; 8520 ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ, ਧੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 970; ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 13:85 

ਹੰਜੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ੀਰਾ : ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰੰਡਮਾਲਾ 
ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਕਗਾੱਫਿਊਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰੌਗ ਵਿਚ 
ਗਲੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਕੋ ਸਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ 
ਕਦੇ ਫੱਟ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਗਲਾਂ 
ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਉਣ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਮੋ' ਦਾ ਵਿਗਾੜ, ਲਹੂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, 
ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਆਤਸ਼ਕ `ਜ਼ੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ 
ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਅਸਰ, ਗੈਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੜਿਆ 
ਬੁਸਿਆ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਹਨ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ” ਵੀ 
ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਲਗ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਕੰਰਕੇ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਂ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਸੀਕਾ ਗਿਲਟੀਆਂ 
ਭਿਅੰਕਰ ਫੌੜੋਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੰ“ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਚੋਗ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ । ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋੱ' ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ । ਕਚਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਰੜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਉਸ਼ਬੇ ਦੇ ਅਰਕ 

. ਪੀਣਾ, ਮੁੰਡੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੱਕ ਦੇ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ । ਬਰਨੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ 
ਕੋ ਪੀਣਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਰੈ । ਹੰਜੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤੱਮ ਲੇਪ 

ਹਨ : ਰ੍ 

ਸਫ਼ੇਦ ਕਾਸਗਰੀ ਅੱਧਾ -ਗ੍ਰਾਮ, ਸੌਧੂਰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤਿਲਾਂ 
ਦਾ ਤੇਲ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਲੰਕੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਵਿਚ ਮੱਠੀ ਆਂਚ 
ਉੱਤੇ ਪਕਾਕੇਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਬਣਾ ਲਓ । ਗਿਲਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਭਾਵੇ' 
ਵਗਦੀਆਂ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਕਾੜ੍ਹੋ ਨਾਲ ਧੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮੱਲ੍ਹਮ 

ਲਗਾਉ । ੍ 

ਨਰਮੇ (ਕਪਾਹ) ਦੇ ਪੱਤੇ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਅਰਿੰਡ ਦੇ ਪੱਤੇ, 
ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘੋਟਕੇ ਨੁਗਦਾ ਬਣਾ ਲਊ । 
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੰਦਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੋਮ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਲੰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ 
ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਨ੍ਗਦਾ ਪਕਾਉ । ਜ਼ਦ ਨ੍ਰਗਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਘੋਟਕੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਬਣਾ ਲਉ ਅਤੋਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉ । 

ਚਿੱਟੀ ਸਰ੍ਹੇ', ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਅਲਸੀ ਦੇ 
ਬੀਜ, ਜੌ, ਮੂਲੀ ਦੇ .ਬੀਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਕੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਪ ਕਰੋਂ । 

ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੌ ਤਪਦਿਕ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਇਸ ਰੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲਾਭਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.-ਮ. ਕੋ : 284; ਹਿੰ, ਵਿ. 3367. 
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ਹੈਟਰ, ਜਾਨ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ 

ਪੈਥਾੱਲੋਜੀਕਲ ਔਨਾਟਮ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰਖੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 15 

ਫ਼ਰਵਰੀ, 1728 ਨੂੰ ਲੰਨਰਕਸ਼ਿਰ ਵਿਚ ਲਾਂਗ ਕਾਡਰਫ੍ਰਡ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਐਨਾਟਮੀ, ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ ਅਤੇ 

ਪੈਥਾੱਲੌਜੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 

ਕੀਤੇ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ 

ਕਿ ਵਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾਂ ਨਹੀਂ` ਚਾਹਿਆਂ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਸੰਨ 1748 ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੌਲ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, 

ਅਤੇ ਐਨਾਂਟਮੀ ਸਿਖਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1754 ਵਿਚ ਸੇੱਟ ਜਾਰਜ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾਂ ਅਤੇ ਦ ਸਾਲ 

ਬਾਅਦ _ਇਹ ਉਥੇ ਹਾਉਸ ਸਰਜਨ ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 1753 ਵਿਚ 

ਇਹ 'ਸਰਜਨ ਹਾਂਲ' ਵਿਚ ਐੰਨਾਟਮੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਂ 1 

ਲਗਭਗ !770 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰੌਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀੇ 

ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1790 ਤਕ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

1768 ਤੋ ਇਹ ਸੇਟ ਜਾਰਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1776 

ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 111 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਂਕਟਰ, 1786 ਵਿਚ 

ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 1790 ਵਿਚ ਸਰਜਨ 

ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਧੀ ਦਿਤਾ ਸਗੋ” ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧੁੰਦੇ ਢਾ 

ਰਤਬਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ । ਸੁਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਆਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 

ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 
ਬਮਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਤੋ” ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਪਾਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਐਨਾਟਮੀ, ਪੈਥਾੱਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੋਧੀ ਕੋਈ 

10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਮਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੌ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ 

ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੇ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ “ਦੀ ਨੌਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ 

ਹਿਊਮਨ ਟੀਥ” (1771), 'ਏ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਆਨ ਦੀ ਵਿਨਿਰੀਅਲ 

ਡਿਜ਼ੀਜ਼' (1786) ਤੇ 'ਆਬਜ਼ਰਵੇਯਨਜ਼ ਆਨ ਸੋਰਟੋਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ਼ 

ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਈਕਾਨਾਮੀ' (੦06੦06ਗ0) (1986) ਹਨ । ਇਸ 

ਦੀ 'ਏ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਆਨ ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਨਫ਼ਲੰਮੋਸ਼ਨ ਐੱਡ ਗਨਸ਼੍ਟ 

ਵ੍ਰੰਡਜ਼' ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ' ਬਾਅਦ 1794 ਵਿਚ ਛਪੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਛੋਟ 

ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ । 

ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ !6 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1793 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । 

ਹੈਟਰ, ਵਿਲੀਅਮ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸੂਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰ 

ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਕਟਿਸ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸੂਤ-ਵਿਦਿਆ 

ਨੂੰ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋ" ਕਢਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਦੇ ਰ੍ਰਪ 

ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਡ ਕਰਵਾਇਆ 1 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਮਈ, 1718 ਨੂੰ ਲੰਨਰਕਸ਼ਿਰ ਵਿਚ 

ਲਾਂਗ ਕਾਂਡਰਵੂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ !736 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ) 

_, ਵਿਸਵ ਕੌਸ਼ 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1750 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਡੀ 
ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ 1756 ਵਿਚ ਇਹ 

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈੱਸ 
ਸ਼ਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ । 

ਇਸ ਤੋ` ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ 

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੰਕਟਿਸ _ਪ੍ਰਸੂਤ 
ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰਹੀ 

ਅਤੇਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਧਾਕ ਸੀ! ਇਥੋਂ 
ਤਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ਾਰਲਾਟ ਜਦੋ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 
ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਢੀ ਰਾਏ ਲੈ'ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਦ 
ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਗ੍ਰਵਿਡ ਯ੍ਰਟਰਸ, ਐਕਸਹਿਬੀਟਿਡ 

ਇਨ ਫਿਗਰਜ਼' (1774) ਹੈ । ਇਸ ਤੇ" ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਲਹੁ- 

ਗੋੜ, ਪਿੰਜਰ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੇਸ 
ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਨੇ ਐਨਾਟਮੀ ਅਤੇ 
ਪੈਥਾਂਲੌਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੱ” 
ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੰ ਸਿੱਕੇ, ਮੈਡਲ, ਖਣਿਜ, ਸ਼ੈਲ, ਕੌਰਲ ਆਦਿ ਵੀ 

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਕੌਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ 
ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ' ਪਿਛੋ" ਗ਼ਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 

ਬਣਿਆਂ । 
30 ਮਾਰਚ, 1783 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 

ਗਈ । 

ਹਠੀ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੰਦਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੋਂ ਗਏ 

ਹੰਟਰ ਵਿਲੀਅਮ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਮਹੱਲੋਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ' ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾਂ ਸੀ । ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੌ ਮੱਧ ਭਾਰਤ 
ਚਲਾ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸਦਾ ਦੋਹਰਾ 
ਬ੍ਰਹਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੈ । 

ਹ. ਪ੍੪-ਮ. ਕੋ, 259. 

ਹਡਸਨ ਖਾੜੀ : ਆਪਣੇ ਨਾਓ” ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਇਹ ਇਕ 
ਖਾਂੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਪਖ” ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰ੍ਹਨੀ 
ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੌਤਰ ਦੇ ਕੀਵੇਟਨ 
ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, 
ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਂਟੋਰੀਓ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕਿਊਬੈੱਕ ਰਾਜ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਡਸਨ ਜਲ-ਡਮਰੂ ਰਹੀ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਫਾਕਸ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ” 

ਫਾਂਕਸ ਬੋਸਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊਰੀ ਹੈਕਲਾ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਰਾਂਹੀ 



ਜਿਲਦ ਛੇਂਵੀ” 

ਆਰਕਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੀਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਮਜ਼ 

ਖਾੜੀ, ਹਡਸਨ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਗਾਵਾ ਖਾਂਤੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਢੁੱਕਿਆ ਖੇਤਰ 12,28,800 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 

ਜੌਮਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਸਾਨੀ ਤੋ ਸਾਉਥੰ'ਪਟਨ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਖਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,360 ਕਿ. ਮੀ. (830 ਮੀਲ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੌਂ 

ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 60? ਉੱਤਰੀ ਅਖਸ਼ਾਂਸ ਨਾਲ 960 ਕਿ, ਮੀ, (600 

ਮੀਲ) ਹੈ । ਇੰਨ੍ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਝੰਘਾਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਤੇ 300 ਮੀ, ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ । 
ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇ ਜੇਮਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਿਚ 50 ਮੀ. ਤਕ 

ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੰਘਾਈ ਇਸ ਵਿਚ 862 ਮੀ. (2,846 
ਫੱਟ) ਦੀ ਹੈ । ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾੜੀ ਅਕਸਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜੋਮਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਮਜ਼ ਖਾੜੀ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਖੰਤਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ 'ਆਰਕਟਿਕ ਖੰਡੀ 

ਹ। ਹਡਸਨ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਰੋ' ਥੈਲਨ, ਚਰਚਿਲ, ਨੌਲਸਨ ਆਲਬਨੀ, ਮਊਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਰਟ ਜਾਰ ਜ 

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 

ਅਤੇ ਗਾਦ ਆਕੇ ਡਿਗਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਤਲੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ, 

ਕੋਕਰ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀਆਂ 
ਦੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋਮਜ਼ ਖਾਂੜ) ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪ੍ਰ ਵੀ ਹਨ 
ਜਿਹੜੇ ਕੀਵੇਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਹਡਸਨ ਖਾਂੜੀ ਦਾ 

ਨਾਂ ਹਡਸਨ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ । ਵਿਹ 
ਖੋਜੀ 1610 ਈ. ਵਿਚ ਹਡਸਨ _ਜਲ-ਮਾਰਗ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਪੂਰਬੀ 

ਤੱਟ ਵੱਲ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ` ਖਿਛੋ' !612 ਈ. ਅਤੇ 1632 ਈ. 

ਵਿਚ ਬਟਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਂ- 
ਦੁਆਲੈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟਸਲੌ'ਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੀ 
'ਹਡਸਨ ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ !670 ਈ.- ਤੋਂ” 1869 

ਈ. ਤਕ ਇਸ ਖੌਤਰ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ । 1918 ਈ. 

ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਵੇਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ,ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਹਡਸਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੋਂ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਅਔਸਕੀਮੇ 

ਵੱਸ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਵੇਲ, ਵਾਨਰਸ, ਸੀਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਆਦਿ ਵੀ ਫੜਦੇ 

ਹਨ । ਦਰਿਆਈ ਮੁਹਾਣਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਜ਼ਾਰ ਮੱਛੀ ਫੜੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਵੱਡੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸੋ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਚਰਚਿਲ ਇਥੋ" ਦੀ ਖਾਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਥੋ' ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਡਜਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਂਣ-ਖੁਦਾਈ ਵੀ 

ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ ਐਮ. 14 : 472 ; ਵੈ. ਜਗ. ਡਿ. 517, 

ਹਡੰਥਾ : ਵੇਖੋ, ਹਿੰਡੇਬਾ 

ਹੱਡੀ : ਹੱਡੀ, ਜੌੜਕ ਤੌਤ੍ਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਰੈ 
ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋ' ਬਣਦੀ 

ਹੈ । ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਦੂਜੋ ਤੌਤ੍ ਆਂ ਨਾਲੋ“ ਰੱਡੀ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਰੜਾਈ 

ਇਸ ਦੇ ਜੀਵ ਮੌਟ੍੍ਕਸ ਵਿਚ ਕੌ ਲਸੀਅਮ, ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੈਟ 

ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੈਲਜੀਅਖ ਰਚਣ 
ਜਾਂ ਕੌਲਸੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਜੌੜਕ ਤੰੜ੍ਹਆਂ 
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ਨਾਲੋਂ" ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਕ ਤੰਤ੍ਰ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੌਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਉਸਾਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੀੜ੍ਹ - 
ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੌੜ ਆਦਿ ਬਣਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । 
_ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਸ਼ੂਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਹੱਡੀਆਂ 
ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼, ਸੁਖਮਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਬਣਤਰ -- ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, _ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ 
ਹੱਡੀਆਂ ਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਤੌ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਨਿੱਗਰ ਹੱਡੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲੋ ਰੋਏ ਸਿਰੋਂ 
ਜਾਂ ਐਪੀਫਿਸਿਸ ਐਦਰੋ' ਪੋਲੀ ਸਪੰਜ ਵਰਗੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅਤੇ- ਬਾਹਰੇ” 
ਨਿੰਗਰ ਹੱਡੀ ਢੀ ਤਹਿ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਭਾਰ 
ਅਤੇ ਦਬਾਓਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਤੋ ਜੋੜ ਤਕ ਪਹੌੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੌਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । 

ਇ 

ਚਿਤਰ 1. ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਟ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਦੀ ਲੰਬੋਦਾਅ ਕਾਟ 

ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਲੀ ਅਤੇਂ ਨਿੱਗਰ ਹੱਡ) ਦੀ ਬਣਤਰ 

ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਮੂਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 $%/) । 

ਹੈਵਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਸਟੀਓਨ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ 
ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਨਿਯਖ਼ਿਤ ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਦਥੀਨੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਡਿੱਤੀ 
ਮੌਟੀ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਨਾਲੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਰੁਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੋਂਦਾਅ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਆਸ਼ਟੀਓਨ 
ਦੀਆਂ _ਭਿੱਤੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਲੌਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ _ਡਹਿਆਂ 



ਹੱਡੀ ਨੈਕ 

ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾ ਕਾਲਜੈਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋ 

ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾਟੇ ਦਾ 90% ਤੋ ਵੀ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਹੱਡੀ ਦੇ ਉਂਬਾਲਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ 

ਸ੍ਰੇਰ ਜਾਂ ਜਿਲੇਟਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤ“ ਬਣਦੀ 
ਹੈ। ਹੈਵਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਨ । ਵਿਰਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਜਿਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਤੋ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਤਰਲ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਹੱਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼੍ਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਊ"ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦੇ ਹੈਵਰਸ ਸਿਸਟਮ -ਦਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਚਿਤਰ (ਸੂਲ ਰੂਪ ਚਿਤਰ 2. ਹੱਡੀ ਦੇ 

ਤੋ` ਤਕਰੀਬਨ 150 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ) । 

`_ਰਹੱਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਸਟੀਓਂ- 
ਬਲਾਸਟ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉੱਦੇ ਹਨ ; 
ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਖੁਦੇ 
ਹਨ ; ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੌੜਨਾ ਜਾਂ 
ਖੌਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ ਉਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੈੱਲਾਂ 
ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮੋ ਸਾਂਝੇ ਹਨ । 

ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋ ਇਕ ਪਰਿਅਸਥੀ ਝਿੱਲੀ ਜਾਂ _ਧੈਰੀਆਸ- 
ਟੀਅਮ ਨਾਲ ਢੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਾਲੀ 

ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋ' ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ 
ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ` ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਿੱਲੀ, ਐੱ'ਡੋਸਟੀਅਮ ਨਾਲ ਢੱਕੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀ 

ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਜਦੋ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਟੀਓਥਲਾਸਟ 
ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ 
ਹੀ ਲਗਚੇ ਹਨ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਅੰਤਰਸੈ`ਲੀ ਮਾਦਾ -ਹੱਡੀ ਦਾ ਅੰਤਰ _ਸੈੱਲੀ ਹਿੱਸਾ 
ਕੈਲਸੀਅਮੀ ਕਾਲਜੈ'ਨ ਮਾਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੈੱਲ) 
ਮਾਦਾ ਜੀਵ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਮੰਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-- ਕਾਲਜੈਨ ਧਾਗੋ 
ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪਦਾਰਥ । ਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਸੈਲੀ 
ਮਾਦਾ ਇਕਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ੫ਰ ਇਲੈ'ਕਟ੍ਹਾਨੀ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ 
ਰਾਹੀ” ਵਡਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਾਲਜੈੱਨ ਧਾਗੇ ਦਿਸਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਧਾਂਗੇ 'ਦ੍ਰਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਕਾਟਵੇ” ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਧਾਗਿਆਂ 
ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਧਰਰਲ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸੀਮੰ'ਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦ ਹੈ। 

ਹੱਡੀ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਲੂਣ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਐੱਗਸਟ੍ਰਮ 
ਇਕਾਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਤੀ ਨਾ ਘੁਲਨ ਵਾਲੇ ਰਵਿਆਂ ਤੋ ਬਣਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਛੋ-ਕੌਣੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੌ ਕਾਲਜੈ`ਨੂ ਧਾਗਿਆਂ 
ਦੇ ਦੁਆਲੰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਲੰਕਟਾਨੀ ਸ਼ੁਰਦਬੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 
ਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਲਰਣ ਦੇ ਰਵਿਆੰ ਦੀ ਬਣਤਰ 
ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮ੍ਰਲਾ ਲਗਭਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੈ : 

3683 (0). €੩ (0ਸ)) (ਜਿ967੦89੩੩0੬) 

ਆਸਟੀਓਜੰਨਿਸਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਉਤਪਤ। --ਹੱਡੀ ਸਦਾ 
ਹੀ, ਗਰਭ ਸਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਜੋੜਕ ਤੌਤ੍ਰਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ 
ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਤੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਅਸਥੀ (ਜਾਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ) 
ਜੌੜਕ ਤੌੜ੍ ਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 
ਉਪ=ਅਸਥੀ ਤੋ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਰੇਜ਼ੋਦਾਰ ੨੩੩ ਵੇ” 

ਤੌੜ੍ਹ ਤੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਪ-ਅਸਥੀ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਦੇ ਢੰਗ 
ਹਸ ਅੰਤਰ ਤਰਾ ਉਪ-ਅਸਥੀ ਆਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਅਸਥੀ-ਬਣਨ) ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੋਢਾਰ 

ਰੂ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾ ਝਿੱਲੀ ਅਸਥੀ-ਬਣਨ ਆਖਿਆ 
ਇਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਮੋ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਦੌਵੇ' 
ਹੀ ਢੰਗ ਕੌਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਉਪ-ਅਸਥੀ ਤੋ" ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤੇ, ਇਕ 

ਉਪ-ਅਸਥੀ ਦੀ ਪਲੁਂਟ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਪੀਫਿਸੀਅਲ ਕਾਰਣੀਲੋਜ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਪ-ਅਸਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਵਿਚੋ” ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੱਡੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਖਰੋ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਮਾ 

ਵਧਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮਿੱਝ ਨਾਲੀ ਵਲੋਂ ਹੱਡੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਭੇ 

ਬਾਹਰਲੀ ਪੈਰੀਆਸਟੀਅਮ ਸਤ੍ਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੈਲਸੀਕਰਨ ਜੀਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਪਿ 

ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟ੍੍ਿਕਸ 
ਵਿਚ ਕਾਲਜੰੱਨ ਧਾਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੈਲਸੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 
ਪਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਲੌੜੀ'ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ`ਦਾ ਕੈਲਸੀਕਰਨ ਵਾਲ) ਥਾਂ ਤੇ 
ਲੋੜੀ'ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 
ਕਿਸੇ ਕਰੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਟਿਸ਼੍ਹ ਨੂੰ ਨ=ਕਰੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼੍ਹ ਤੌ ਵਖ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹ੍ਰੌਦੀਆਂ ਹਨ । 
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ਫਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ -ਹੱਡੀ ਲੂਣ ਜ਼ਰਾ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀ ਖਣਿਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋ ਇਹ 
ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦੀ ਪਿੰਜਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਖਣ ਵਿਚ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਪ੍ਰੋੜ ਜੀਵ ਕੌਲਸੀਅਮ 
ਦੀ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੌਲਸੀਅਮ 

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹੱਡੀ ਖਣਿਜਾਂ 

ਦੇ'ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੁਲਨ ਚੀ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਲਹ੍ਹ-ਪਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੌਲਸੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ 
ਦੀ ਹੋਮਿਓਸਟੈ ਟਿਕ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਰਖਣ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ, 

ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ, ਕੈਲਸੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ 'ਬਦਲੀ ਦੀ 

ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੌਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਜੋਮਣ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਉ'ਦੇ ਰਹਿਣ 
ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਣਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਤਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਪੰਗੱਖਾਇਰਾੱਇਡ ਗਲੰ'ਡ ਇਸ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਰਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਵਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਹ੍ਰੈਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼੍ਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਰ ਕੌਲਸੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ 
ਵਾਧ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਸਖ਼ਤ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁਰੇਗਾਂ 

ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੈਵਰਸ 
ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪਲੰਟਾਂ ਜਾਂ 

ਲਮੈਲੀ ਉਦੋਂ” ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ“ ਤਕ 

ਸਧਾਰਨ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੈਵਰਸ ਨਾਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਸਮੋ” ਦੇ ਢੌਰਾਨ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੱਡੀ ਦਾ ਖੂਰਨਾ 
ਹਮੌਸ਼ਾ ਸਤ੍ਰਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋ" ਬਾਹਰ ਵਲ 

ਨਹੀ ; ਨਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਵਿਚਕਾਰ” ਹੱਡੀ ਖੁਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀ' ਹੱਡੀ ਦਾ 
ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਦੋਵੇ' ਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੈਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਸਥਿਰ ਨਵਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋਨੋ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਦਾ 

ਖੁਰਨਾ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਪੈਰਾਥਾਇਰਾੱਇਡ ਗਲੰ'ਡ ਰਾਹੀ” ਕੌਟਰੋਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬਹੁਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੌ ਰੇਡੀਅਮ 

ਅਤੇ ਸਟਾਂਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, `ਜਿਥੋ ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਸਮੋ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਤੇ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਅਤੇ ਹੱਡੀ 
ਟਿਸ਼ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉ`ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ 'ਬੋਨ ਸਕਰੌਮਾ' 
ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ 

ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਸੱਟ ਲਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ 
_ਰੌਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨ੍ਕਸ ਜਮਾਂਦਰੂ, 
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਹੱਡੀ ਟ੍ਰੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ 
ਗਮੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ--ਭਾਵੇ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਰੀ” ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅਣਹ'ਦ, 
ਦੂਹਰਾਪਨ, ਗ਼ਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗੋ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ 

ਹੱਡੀ 

ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜੋ ਉਪ-ਅਸਥੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੁੰ'ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ 

ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸ ਜੌਕਰ ਜਨਮ 

ਸਮੋ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਕਸ ਡਵਾਰਫ਼ (ਛੌਟੇ ਕੱਦ 
ਦਾ ਬਾਜ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ, ਧੜ ਲੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ 
ਐਪੀਫਿਸੀਆਲਸਿਸ (ਲ॥00198601993) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ 
ਸਾਰਾ ਐਪੀਫਿਸਿਸ ਉਪ-ਅਸਥੀ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਪੱਟ-ਹੁੱਡੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਕਰ ਨੁਕਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 
ਵਿਗਾੜ ਪੌਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀ” 
ਠੀਕ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਗਾੜ-- ਹੱਡੀਆਂ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ 
ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੋ” ਖੁਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ! ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇ” 
ਅਮਲ ਸੈਤ੍ਰਲਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤੰਤੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ 
ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਭੋਨ 
ਘੜ ਕ੍ਰਿਆ) ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਜਰ ਸਿਸਟਮ 
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ € ਜਾਂ 9 ਦੀ 
ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੌਗ ਅਤੇ ਸੌਕੇ ਦਾ ਰੌਗ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਗੱਥਾਇਰਾੱਇਡ ਗਲੌ'ਡ, ਗੁਰਦੇ, ਮਿਹਦਾ- 
ਆਂਦਰ ਨਲੀ (ਗੌਸਟ੍ੋਇਨਟੌਸਟਾਈਨਲ ਟਰੈਕਨਾ) ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਲਾਗਲਾ 
ਗਲੌ'ਡ (ਐਡ੍ੀਨਲ ਗਲੌ'ਡ) ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਜਾਂ 

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਧੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਉਸ 
ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ -ਹੱਭੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸੰਚਾਰੀ 
ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ _ਇਹ 
ਪਾਇਓਜੈਨਿਕ (ਪੀਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੌ) ਜੀਵ' ਜਾਂ ਟਿਉਬਰਕਲ 
ਬਸਿਲਾਈ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1940 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ-ਚਿਕਿਤਸਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ-ਜੀਵਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਇਓਜੈਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਿਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੌਸ਼ ਆਉਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਿਟਿਸ 

ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ । ਪ੍ਰਤਿ-ਜੀਵਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੋ 

ਟਿਉਬਰਕਿਓਲਸ ਆਸੀਟੀਓਮ'ਈਲਿਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਚਾ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, 
ਚੂਲ ਅਤੇ ਗੌਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈੱਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਇਸ ਦੇ 
ਅਸਰ ਤੋ' ਬਚਿਆ ਨਹੀ" ਰਹਿ ਸਕਦਾ । 

ਗੰਢਾਂ --ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਾਂ 
ਨਹੀ” ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਇਹ ਪੈਦ' ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਜਨ 

ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਰਨੀਕੌਮਾ (ਕੈਂਸਰ) ਕਦੀ 
ਵੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚੋਂ' ਪੈਦਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ" ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋ ਉਤਪੰਨ 
ਹੋਂ ਕੇ ਹੱਡੀ ਵਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ 
ਦਰਦ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਡੇ ਉਹ ਨਿਕਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ 



ਹੱਡੀ 

ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ` ਹੋਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਸਦਕਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉੜਪੰਨ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਸਰਕੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤ੍ਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੌ“ ਇਹ 
ਅਸਧਾਰਨਤਾਂਵਾਂ ਧੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ 

ਹਨ ਜੌ ਧਾਗੇਦਾਰ ਹੱਡਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਅਸਥੀ ਤੰਤੁ ਬਣਾਉੱ”ਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਆਸ ਉਸ ਔਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਮਸਥਾਨਕ ਕੌ ਮੋਥੈਰੰਪੀ ਤੇ 
ਤਿਰਨ-ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਆਦਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਵੈਦ ਸਿਧ 

ਹੋਏ ਹਨ । 

ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣੀ - ਹੱਡੀ ਟਰੱਟਣਾ, ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ” 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੱਟਾਂ ਵਿਚੋ` ਹੈ । ਆਮ ਤੱਰ ਤੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਂਦਾਂ ਕਾਰਨ 
ਟੱਟਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਵੇਂ ਤਾ ਇਹ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਨ ਤੇ 

ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ.ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਰਮ ਤੌਤ੍ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੰਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੱਟੀ ਰੋਈ ਹੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾ 

ਫ਼ਰੈਕਰਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀ' ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਬੋਦ ਫਰੈਕਚਰ' ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੇਲ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੱਟੇ ਹੋਏ 
ਹਿੰਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨਾਂ 

_ਚਿਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਡਲ ਜੌੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ” 
ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ । ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ੍ਰ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਟ੍ਰੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ 
ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੱਟੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ੍ਹਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੌੜਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੌੜ ਧੰ"ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹ੍ਰੰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਲਾਏ ਜੁਲਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਢੇ 
ਹਨ। 

ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਨਰ ਤੇ 
ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ" ਗੁੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੰ 
ਸਧਾਰਨ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੋਟੋ ਜੋੜ 
ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇਂ ਧਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਕਸ ਕੇ ਇਕ 
ਥਾ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕ ਡੋ_ਵੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ; ਜਦ” ਕਿਸੇ ਇਕ ਜੌੜ ਲਈ ਕਾਸਟ, ਦੂਜੇ ਲਈ 
ਟੈ੍ਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਧੰ”ਦੀ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣ ਇਲਾਜ, 
ਕੋਈ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਰ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਉਲਝਨ ਨਾ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ 

ਜੌੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੋ ਡੇ ਇਕ 
ਦਮ ਹੀਮੇਟੋਮਾ (ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਇਕੱਠ) ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼੍ਰ ਲੈ ਲੰ"ਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇ“ 

30 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੱਡੀ ਦੇ ਟ੍ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤ੍ਰਾ 
ਦੇ ਕਈ ਸੰੌਲ ਜੀਉ'ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ” ਨਵੀ” ਹੱਡੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰੋਏ ਦੋ ਟੋਟੇ ਜੂੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਵੀ' ਹੱਡੀ ਕੈਲਸੀਅਮ 
ਖ਼ਰਨ ਤੋ" ਲੈ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜੌੜ ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਸਪੌਸ਼ਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੌਗ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਸਟੈਗੈਲਸ (ਗਿੱਟਾ), ਨੈਵੀਕਿਉ ਲਰ (ਗੁਟ ਦੀ 
ਹੱਡੀ) ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਟੱਟਣ ਨਾਲ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈਹ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਲਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀ” ਜੀਵਤ ਹੱਡੀ ਨਹੀ” 

ਬਣ ਜਾਂਦੀ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੌਣ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਪੀੜ 

ਵਾਲਾ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼੍ਰ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਜੀਕਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਨ । ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਤੇ 'ਬੋਨ ਗਰਾਫਟਿੰਗ' 
ਤੇ ਧਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਥੈਟਿਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ 
ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੱਡੀ ਪਰਤ --ਇਹ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ 

ਪਰਤ ਹੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੱਡੀ-ਪਰਤ ਨੰਬਰਾਸਕਾ ਦਾ ਐੰਗੇਂਟ ਸ਼ਪਰਿੰਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਮਾਇਓਸੀਨ ਮਹਾਂਕਲਪ ਦੇ ਲੁਪਤ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਗੈੱਡੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ--ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਜਾਂ ਮਾਈਲਾਇਡ ਟਿਸ਼੍ ਹੱਡੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਪਲੰਟਲੈਟੱਸ ਅਡੇ ਪੈਰੀ- 
ਫਰੱਲ ਖ਼ੂਨ ਦੇ (ਮਿੱਝ ਖੌੜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ) ਸੰੱਲ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਪਰ ਲਿੰਫ਼ੌਟਿਕ ਟਿਸ਼ਹ ਲਿੰਫ਼ੌਸਾਈਟ ਤੇ" ਬਣਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ 

ਜਨਮ ਸਮੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਗ ਦਾ 2.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਮਾ ਹੱਤੀ ਮਿੱਝ 
ਜਾਂ ਮਾਈਲਾਇਡ ਟਿਸ਼੍ਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹੱਡੀ 

ਮਿੱਝ ਸਰੀਰਕ ਭਾਂਰ ਦਾ 2.] ਤੋਂ” 4.9 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਚਰਬੀ ਤੰਤਰ (ਪੀਲਾ) ਜਾਂ ਸ਼ੂਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਤੋਤ (ਲਾਲ) ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 

ਤੱ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਰੰਗ 
ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਲ ਹੱਡੀ ਮਿੰਝ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਬੀ ਤੰਤ੍ਰ 
ਵਧਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਲਗ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਲਾਲ ਹੱਡੀ ਸਿੱਝ 

ਸਿਰਫ਼ ਖੋਪਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਪਸਲੀਆਂ, 

ਹਸਲੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਂਹ 

ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ” 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼੍ਹਨ ਬਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਜਾਣ 
ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਲੀ ਹੁੱਡੀ ਮਿੱਝ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਬਦ 3 ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡੀ 

ਮਿੱਝ ਦੀ ਖ਼੍ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤ/ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਵੇ ! 



ਜਿਲਦ ਛੌਵੀ” 31 

ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਦੌਖਿਆਂ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋੜ ਕੇ 

ਟਿਸੂ ਧਾਗੇ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਧਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਥਿੱਚੇਂ ਹੋਏ 
_ਜਾਲੀ-ਰੂਪੀ ਸੈੱਲ (ਜਾਂ _ਰੈਟੀਕੁਲਰ ਸੈਲ) ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਤਿੰਨ- 

ਪੱਖੀ ਜਾਂਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦਾ 

ਸਟੋੋਮਾ ਬਣਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । ਜਾਲੀ-ਰੂਪੀ ਸੈੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਰ 
ਮੈਕ੍ਰਫੇਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੈਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਲ । ਸਥਿਰ ਮੈਕ੍ਰੋਫੇਗ ਖ਼ੂਨ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚੋ” ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ 

ਰੈਟੀਕੁਲਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕ੍ਰੋਫੇਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਜੌ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਰੈਗ 

ਪੀਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ, ਸਫ਼ੈਦ 
ਰਕਤਾਣੂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਣਪੱਕੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲਾਲ ਅਤੇ 

ਸਫ਼ੈਦ ਦੋਵੇ" ਰਕਤਾਣੂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਮਾਇਲੋਬਲਾਸਟ ਜਾਂ 
ਲਿੰਫੋਕਲਾਸਟ ਤੋ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੌਫਾਈੀਲੈਕਟਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨ੍ਸਾਰ 
ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦੇ ਸਟੋਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੀਮੌਜਾਈਟੋਬਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਕਿਉਕਿ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ 

ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਸਾਈਟੋ- 

ਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਪੂਰਵ- 

ਗਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 

ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੌ ਗੁਲਾਬੀ ਰੋਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਤੇ 

ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਅਤੇਂ 
ਇਸੇ ਨਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਲੀਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫਿਲਿਕ ਐਰਿਥਰੋਬਲਾਸਟ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀਮੋਗ- 
ਲੌਬਿਨ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਹੁਤ 

ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੋਗ ਦਾ ਤੇ ਗੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੈੱਲ 

ਨ'ਰਮੋਤਲਾਸਣ ਅਖਵਾਉ'ਟਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੈੱਲ ਤੋ ਸੈਪੂਤਨ ਨਿਦੂ- 

ਕਲੀਅਸ ਰਹਿਤ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਿਊਰਕਲੀਅਜ 

ਦੇ ਘੁਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਗ੍ੈਨਲੋਸਾਈਟ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦੇ ਸਟੇਮ ਸੈੱਲ ਤੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 

ਵਿਚ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ 1 ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਕਣ ਹੀਟੈਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਣੌਮਈ #ਸਲਿਉਕੌਸਾਈਗਸ 

ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲੌਸਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦ' ਹੈ । 

ਲਹੂ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਇਕ 
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੈਗਾਕੇਰੀਓਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਯਕੀਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ `ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਝ ਿੱਸ 

ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪਲੋਟਲੈੱਟਸ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪੈਰੀਫਰੱਲ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਧਮਣੀਆਂ ਰਾਹੀ” ਨਵੇ' ਸੈੱਲ ਪਹੁੰਚਾਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਸਾਈਨਸਾਇਡ ਰਾਹੀ” ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ 

ਵਿਚ _ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ _ ਖ਼ੂਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਭਰੂਣ ਹਾਲਤਾਂ _ ਤੌ” 

ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ' ਬਾਹਰ _ਹੀ_ ਬਣਦਾ ਹੈ 1 ਪੰਛੀਆਂ 
ਅਤੇ ਰੀ'ਗਣ ਵਾਲੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ _ਰਕਤਾਣੂ ਖ਼ੂਨ 

ਹਢਿਆਇਆ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਸਭ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ਼ਿਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੂਛ-ਰਹਿਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੱਡੂ ਅਤੇ ਡੜੂਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨਿਮਨ ਪੱਧਤ 
ਦੇ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਸੈੱਲ, ਤਿੱਲੀ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, 

ਭੌਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਊਕਸ-ਝਿੱਲੀ, ਲਿੰਗ ਗਲੰ'ਡ ਆਦਿ ਵਿਚ 
ਬਣਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਰਸਾ- 

ਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ' ਕੋਬਾਲਟ, ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚੋਂ' ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਦੇ ਸੈੱਪਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਇਨਕਾਰੀ _ਵਿਕੀਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਹੱਡੀ ਮਿੱਝ ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰੀਫਰੱਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ 

ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਨ-ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 

ਸੈੱਲ ਪੁੰਗਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ 

ਬਚਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹ . ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿਰਿ. 3 ! 925. 

ਹਢਿਆਇਆ : ਪੌਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਕ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਧੂਰੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ 
ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਟਿਹ ਪਿੰਡ ਹਢਿਆਇਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ" ਕੋਈ ਦੋ 

ਕੁ ਕਿਲੌਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ` ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਥੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 

ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਪ ਨਾਲ ਭੁੱਜ਼ ਰਿਹਾ ਇਕ ਰੋਗੀ 

ਆਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਟੋਭੇ ਵਿਚ ਨਵ੍ਰਾ ਕੇ ਅਰੋਗ ਕੀਤਾ । 

ਉਸ ਟੋਭੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ 

ਪਟਿਅ'ਲਾ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ । 

॥%੧= ਹਢਿਆਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੌੰਡੀ ਦੀ ਮੇਡੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਅੱਜ ਤੋ' ਕੋਈ 270 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ 

ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁਭਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਵਕਤ ।ਦਹ ਨਗਰ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ _ ਵਪਾਰਕ _ਕੇੱਦਰ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਨਗਰ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਹੋਰਵੀ ਕੇਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋ” 1955 

ਵਿਚ ਇਕ ਦੌ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਗਰਕ 

ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਕਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਇਵੇ' ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ । ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 

ਸਿਹਤ ਕੇਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ - 6,223 (1961) 

30 15" ਉ. ਵਿਥ,; 75730” ਪੂ, ਲੈਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. 258; ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍੍ਕਟ ਸੈ'ਸਿਸ ਹੈ'ਤਬੁੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ 

196 ਲਾ 

ਹਭਸਾ ਭਾਸ਼ਾ : ਇਹ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਕਿਮਡਿਗਾਂ ਜਾਂ 

ਹਤਸਪੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹਤਸਾ ਨੂੰ ਖੋਇਸਾਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਟਤਾ 
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ਨਾਲ ਕਰਝ ਨਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਤਸਾ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕੀ ਸਬੈਧ ਹੈ । 

ਹਤਸਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਟੈਨਟਾਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਵਾਂਗ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਵਿਐਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ : 

ਦੰਤਵੀ, ਤਾਲਵੀ, ਅਲਵਿਉਲ) ਅਤੇ ਲੈਟਰਲ । ਖੋਇਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਹਤਸਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ 

ਘੁਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪ੍.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ 4 2 831 

ਹੱਤਾ, ਮੁਹੇਮਦ : ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋ” ਦੀ ਸੁਤੌਰਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੇਤਾ 

ਦਾ ਜਨਮ 12 ਅਗਸਤ, 1902 ਈ. ਨੂੰ ਸਮਾਟਰਾ ਦੇ ਬੂਕਾਟਿੰਗੀ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 1922 ਤੋ 1932 ਤਕ ਇਹ 

ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, _ਉਸ ਸਮੇ' ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ 

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰੁਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਇੰਡੋਨੋਸ਼ੀਆ _ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੱਤਾ 1932 ਈ. ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ 
ਮੁੜਿਆ । 1932 ਈ. ਵਿਤ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ 

ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਨਿਊ ਗਿੱਨੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ 1 

1935 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋਨੋਸ਼ੀਆ ਉਪਰ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋ” 

ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੱਤ ਬੋਟਨਾਏਰਾ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਤ ਨੇ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਗਠਨਾਂ 

/ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਕਿ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਵਤ ਕਰਵਾਉਣ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੱਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ” ਤਕ ਉਡੀਕਣ ਲਈ 

ਕਿਹਾ ਜਦੋ' ਤਕ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 

ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਐਪਰ 17 ਅਗਸਤ, 1945 ਈ. 

ਨੂੰ ਹੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿ'ਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ 
ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਤੋਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਆ । ਰੱਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੈਭਾਲ 

ਲਿਆ । 

1948 ਈ ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ 
ਕੌਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਵਿਚ.ਮਾਤ- 

ਯੂਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ । 

ਇਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੈਸ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ 
ਵਜੋ' ਹਿੱਸਾ _ਲਿਆ । _ਇਸ ਕਾਨਫਰੈਸ ਵਿਖੇ _ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ 
ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ । 

1950 ਈ. ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋ ਕਿ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੀ।) ਇਸ ਨੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ 

ਇਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਦਸੰਬਰ, 1950 ਈ. ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ- 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਕਾਰਨੌ ਨਾਲ 
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ _ਲੋਕਤੇਤਰ, ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਤ-ਭੋਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

` ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਹੱਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਕਾਰਨੌ 
ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ)ਆ ਕਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ । .ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ 
ਸੁਕਾਰਨੋ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਲੌਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ 

ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਜਦੋ ਸੁਕਾਰਨੇ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਇਸਨੂੰ _ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਸੈਬੈਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਹਾਰਣੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆਂ । 

` ਇੰਡੋਨੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਇੰਡਨੋਸ਼ੀਆ 
ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ,ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ 

“ਦੀ _ਕੋਆਪ੍ਰੋਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ” (1957), 

'ਇਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਲਾਕਸ' (1958) ਆਦਿ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4 : 967 

ਹੱਥ : ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ 

ਅਗਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਕੜਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਥ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਥਣ-ਧਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਕਾਰਗਰ 

ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾਤੀ 

ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੌਲ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ -ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤ) ਵਿਚ ਹੱਥ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਾ ਇਕ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਦੀ 
ਵਰਤੋ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸਦੀ 
ਹਰਕਤ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਰ ਨਾਲੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ । ਹੱਥ ਦੋਂ 

ਐਗੂਠੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਨੀ ਹੈ । ਹੱਥ 

ਦਾ ਐਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਉੱਗਲੀਆਂ ਕਲਮ ਫੜ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਹੱਥ 

ਹਰ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 

ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 27 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋ 

ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੋਂ ਗੁੱਟ ਵਿਚ 8 ਹੱਡੀਆਂ (ਕਾਰਪਲਜ਼) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
5 ਲੰਮੀਆਂ ਨਲਕੀ ਅਕਾਰ ਹੱਡੀਆਂ (ਮੈਟਾਕਾਰਪਲ) ਅਤੇ 14 

ਛੋਟੀਆਂ ਨਲਕੀ ਅਕਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੈਲੰ'ਜਿਜ਼ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਲਾਂ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਅੰਗੂਠੇ ਵਿਚ ਦੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਚਾਰ 

ਉੱਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੈਲੈੱਜਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰਲੀ 

ਉੱਗਲ ਹੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ _ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, . ਇਸ 
ਲਈ ਹਰ ਉੱਗਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਪਲ 

ਹੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਚਪਟੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚਾਰ ਅਗਲੀ ਲ'ਈਨ ਵਿਚ 

੨ 
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ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ । ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਪਰਲ੍ਾ 

ਹਿੱਸਾ ਬਾਂਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਠਲੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਵੀਣੀ (ਗੁੱਟ) ਜੋੜ 

ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜੋੜ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਥੋ ਤੇ 

ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

੫ 

ਗੁੱਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਚੌੜੀ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੀ 

ਬਣਦੀ ਹੈ । ਬਾਂਹ ਦੋ: ਮਾਸ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲੱਸੇ ਇਸ ਵਿਚੋ' ਲੰਘ ਕੇ 

ਰੱਥ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੱਸੇ ਉੱਗਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 

ਸਿਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਸੋਗੋੜ ਇਹ ਉੱਗਲਾਂ 

ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਵਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਸਿਆਂ ਦੁਆਲੇ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ 

ਰਿਸਾਈ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਲੱਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਹਲ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਰਗੜ ਤੋ' ਉੱਪਰ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਹਿਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਉੱਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚੋ' ਉਠਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਉੱਗਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਾਵੀ ਇਿੱਲੀਆਂ ਹਨ । 

ਗੁੱਟ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹਥੇਂਲੀ ਹੈ । _ਇਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ 

ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਕਾਰਪਲ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਮੈਟਾਕਾਰਪਲ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ -ਸਿਰਾ ਗੁੱਟ 

ਹੱਡੀਆਂ _ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਉੱਗਲ ਹੱਡੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਮੋਟਾਕਾਰਪਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 

ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗੂਠੇ 

ਦੀ ਮੈਟਾਕਾਰਪਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉ” ਜੋ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ । 

ਮੈਟਾਕਾਰਪਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜ ਤੋਂ” 
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਨਟਰਿਉਸ਼ਿਆਈ ਮਾਸ ਪੱਠੇ ਉਠਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਉੱਗਲ ਹਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਮੁਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੱਠੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਖ਼ਾ ਪਾਉ”ਦੇ 

ਹਨ । 

ਹੱਥ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ, ਚਮੜੀ ਭਾਵੇ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ 

ਸੂਝ” ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉੱਗਲ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ । ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 

ਚਮੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਇਥੋ” ਤਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ 

ਵੀ ਦਿਸਦੀਅ' ਹਨ । ਹੱਥ ਵਿਚ ਛੋਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਬਾਓ ਅਤੇ 

ਤਾਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਵ ਤੌਤੂ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ 
ਨਲੀਆਂ ਤੇ ਤੈਤੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਹਨ । ਜੋ ਕਦੇ ਦਬਾਓ 
ਜਾਂ ਸੱਟ ਫੋਟ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਔਦਰ ਲਹੂ ਨਲੀ ਜਾਂ ਤੌੜ੍ਹ ਫਿਸ ਜਾਂ ਕੱਟ 
ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਅਤੇ ਸੂਝ ਗਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੱਥ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਔਤਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ । ਹੱਥ ਦੀਆਂ 
ਉੱਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ_ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੋੱਦ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨਾਲ ਹੀ 

ਕਾਇਮ ਹੈ । ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਤਨ ਲਈ ਕਮਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ 
ਲਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।' 

ਹਥੌੜਾ 

ਹ. ਪੁ.--ਐੰਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4: 883: ਸੈਕ. ਐਨ. ਸਜ. ਟ. 6: 333; 

ਐਨ. ਅਸੈ.13:671. 

ਦਿ -=ਡ. ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ 

ਹੱਥ ਖੱਡੀ : ਵੇਖੋ ਖੱਡੀ ਰ 
ਹਥੋੜਾ : ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 

ਹਬੌੜਾ .ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਫਿਟਰ ਦੋ ਕੇਮ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚੋ” ਹਥੋੜਾ 

_ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਤੋਮਾਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ" ਕਿ 
ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਹਬੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈਮਰ ਜਾਂ 

ਪਾਵਰ ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

1, ਹੱਥ ਹਥੌੜੋ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ 
ਮੁੱਠਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾ ਜਾਂ ਹੈ'ਡਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਾਂ 

ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੈੱਡ ਲਗ ਭਗ_ਹਮੋਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਪ੍ਰੋਤੂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਦਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਤੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਤ ਦੀ 
ਪਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਦੋ ਕਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਦਸਤਾ 

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਢਲਾਈ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੋ ਧਾਤ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਹੈੱਡ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾ 

ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੈੱਡ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਵਤਲ 

ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੱਖ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਸਮਾਂ ਚਿਤਰ (1) ਵਿਚ ਦੇਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਂ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਲੋਂ 
ਪਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਪੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈ, ਬਾਲ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਹਥੌੜਾ ਆਮ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੀਨ ਨੂੰ `ਰਿਬਟਾਂ ਦੀ ਝੰਡ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਾਸ ਪੀਨ ਅਤੇ ਸਟਰੇਟ ਪੀਨ 

ਹਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੀਨ ਵੀ ਕਠਿਨ ਤੇ ਬੇਢੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਰਿਬਟਾਂ ਦੀ ਝੰਡ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਰਤੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ” ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਇਤ 

ਚਿਤਰ 1 : (1) ਬਲ ਪੀਨ (2) ਕਰਾਸ ਪੀਨ (3) ਸਟਰੇਟ ਪੀਨ 

ਪੀਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਪਯੋਗ ਪੀਨਿੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪੀਨ ਵਾਲੋਂ 

ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧਾਤ ਵਧ ਕੇ ਪਾਸਿਆਂ 

ਵਲ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਂ । ਇਕ ਛੜ ਦੀ ਅਵਤ& ਕੂਜਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ 
ਪੀਨ ਨਾਲ ਪੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਜਾਵੇਗੀ । 
ਭੁਜਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ 

ਹੱਥ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਸਟੀਲ ਜਿਸ ਵਿਚ 6% 
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ਕਾਰਬਨ ਹੁਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਢਲਾਈ 
ਜਾਂ ਸਟੈ'ਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਦੋਵੇ” ਪਾਸੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਕਠੌਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਣ 
ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ' ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹੀ 
ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਹਥੌੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣ ਠੀਕ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ 
ਕਠੌਰਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੰਨ ਜਾਂ 
ਵਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । 

1. ਸਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੋਂ 1/4 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲ 
ਪੀਨ ਦੀ ਚੌਂਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ 1 

ਪ੍ਰੋਖਣ ਅਧੀਨ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੀ ਛੜ, ਜਿਹੜੀ 
ਕਿ ਉਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੀ 

ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਾਂ 
ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰ ਲੰ'ਦਾ ਹੈ । 

2. 

ਹੱਥ ਹਥੌੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ 1/8 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤੋ ਲੈਕੇ 1# ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. 
ਤਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹਥੌੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 1/4 ਤੋ' 3/4 ਜਾਂ 1 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਹਥੋੜੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੀ ਅਤੇ 1$ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ 

ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਥੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਛੌਟੋ 
ਹਲਕੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸੈੱਟਰ ਪੰਚ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਲਾਂ 

ਗੱਡਣੀਆਂ, ਛੈਣੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਾਂ, ਰਿਬਟਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਈ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ, ਧਾਤ ਛਿੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਟਾਂ 

ਉੱਤੇ ਕਾਲਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੇ ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹਥੌੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । 

ਹੱਥ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੱਟ ਦਾ ਬਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀ' ਇਸ ਬਲ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 

ਮੰਨ ਲਵੇ ਹਕੌੜੇ ਦਾ ਭਾਰ _ਸ੩ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ, ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
₹ ।/ਸੈਕੋਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ 

ਗੁ;ਚ << < ਨ 
ਕੰ ਜਾਊਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਬੌੜੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦਾ _ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ, _ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਸੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ : ਕੈਮ==ਬਲ % ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ" 

ਸੱਟ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜਦੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ 

ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋ" ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮ 

ਹਥੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਈਡ 

'ਰਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਦੇਗੀ ਲੋਹੇ ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹਾਈਡ _ਪਲੱਗ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜਦੋ' ਇਹ ਰਾਹਾਈਡ ਪਲੱਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਨਵੇ” ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਦਿਤਰ 2) । ਲੋਡ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਹੈੱਡ 

ਲੈੱਡ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ' ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ _ਦਸਤੇ ਨਾਲ 
ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਦਾ ਹੈ । 

'ਬਟਜਿਆਜਾ ਸਕਏ ਜਾਲਾ 
ਰਾਹਾਈਡ ਪਲੰਗ 

-ਵੇਲੀ ਸੋਹੇਟੀ ਚਰ 

ਚਿਤਰ 2 : ਰਾਹਾਈਡ ਹਥੌੜਾ 

2. ਪਾਵਰ ਹਥੌੜੇ - ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ _ਹਥੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾਂ 

ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਤੰਬਾਂ ਨੰ 

ਗੱਡਣ ਦਾ ਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰੂਤਾ ਕਾਰਨ ਥੱਲੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਿਪ ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋਂ” 

ਇਲਾਵਾ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦੇ ਬਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬਲ 

`ਭਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਿਤ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਕਰੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਹਥੌੜਾ ਡਰਿਲ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਉਪਯੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਹਵਾ-ਚਾਲੀ ਹਥੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਹੌਰ ਹਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਟਿੰਗ ਹਥੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟਕਨਾਲੌਜੀ, ਪਾਰਟ 1:231--ਚੈਪਮੈਨ; ਐਨ. 

ਬ੍ਰ-ਮਾ. 45 876. 

ਹਦਵਾਣਾ : ਇਹ ਕ੍ਰਕਰਬਿਟੇਸੀ ਕੁਲ ਦੀ ਸਿਟਰੁਲਸ ਪ੍ਰਜਾਤ? 

ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਲਗੈਰਿਸ ਹੈ । 

ਹਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਬੂਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ 

ਘਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੋ' ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਮਿਸਰ ਦੇ ਚਿਤਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗੌਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। 

ਆਉਦਾ ਹੈ 1 

ਹਦਵਾਣਾ ਇਕ ਰੁੱਤੀ ਵੇਲ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਲ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ 

ਵਾਲੀ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਕਗੰਬਨ 1.5 ਕਿ. 

ਗ੍ਰਾ. ਤੋ 22 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤਕ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਲ ਵਿਚਲਾ ਗੁੱਦਾ 

ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਰਸ ਵਾਲਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਲੰਬ ਵਧਣ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ 
ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੌਰਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ 
ਚੰਗੇ ਫਲਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ 22” ਤੋ 252 ਸੈ. ਹੈ । ਇਹ 
ਰੇਤ-ਰਲੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋ" ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਨੀ ਮੋਰਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 
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ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖੱਤਿਆੰਂ ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਾਸ਼ਤ - ਬੀਜ ਦਸੈਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ” ਵੇਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਜ ਲੈਣ 

ਤਾਂ ਹਰ ਦਸਵੇ" ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਲਾਭਵੇਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੇਲਾਂ 

ਉਗਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਇਕ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

੬4/ ਨ 

ਤੁੜਾਈ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਹਦਵਾਣੇ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਏ ਹੋਣ । ਫਲ ਦੋ ਭੂਮੀ ਨਾਲ 
ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋ ਇਸ ਦੋ 

_ਕੱਚੇ, ਪੱਕੇ ਰੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੱਕਣ ਸਮੇ 

ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੱਟੇ ਤੋ" ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਣੇ ਦੇ ਸਿਰੇ 

ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੋਦ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਡੰਡਲੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲ ਵੇਲ 

ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਲੂੰਈ“ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੜ ਜਾਣਾ 
ਵੀ ਫਲ ਦੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ । 

ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਦਵਾਣੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸੁਆਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਦੇ ਕਦੇ 
ਕੱਚੇ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਭੂੰਨ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਭੌਜਨ-ਗ਼ੁਣ 
ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ਵਾਣੇ ਦੀ ਸਿਟਰੁਲਸ ਵਲਗੈਰਿਸ ਕਿਸਮ 

ਜੈਮ, ਜੈਲੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ 

ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਸਿਟਰੁਲਸ _ਕੋਲੋਸਿਨਥਿਸ ਕੁਝ ਕੜਵੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੌਣ ਵਾਲੋਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਬੜੇ ਸੁਆਦਲੇ ਤੇ 
ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਉੱਤਮ ਹਨ । 

ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ 300, ਪੀਲੋ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਦਵਾਣੇ ਦੀ ਇਕ ਬਿਨਾ ਬੀਜਾਂ 
ਵਾਲ਼ੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 'ਫਿਊਜ਼ੇਰੀਅਮ' 

(ਕੁਮਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ “ਫਫੂੰਦੀ ਫੌੜੇ' ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ 
ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ _ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ _ਹਨ 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕ੍ਰਕੰਬਰ 

ਬੀਟਲ, ਕੱਟਵਰਮ, ਵਾਇਰਵਰਮ, ਮੈਲਨਐਫ਼ਿਡ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਕੁਝ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਦਵਾਣੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉ'ਦੇ 
ਹਨ । 

167; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 23 : ਹ. ਪੁ.--ਸਬਜ਼ੀਆਂ=ਚੌਂਧਰੀ : 424, 

ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ : ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ 
ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਢੀ ਚਾਬਕ ਸਵਾਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਇਕ 

ਮੁਗ਼ਲ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ 1838 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮ 

ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-- 

ਹੁਦਾਇਤ ਸਾਦਿਕ 

'ਕੇਮ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੇ ਹਦਾਇਤ `'ਉੱਲਾ 

ਕੂਚੇ ਚਾਬਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਏ ।” 

ਹੀਰ ਪੈਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰਸ 
$ 

ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਸੋਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਹੀਰ 

ਵਾਰਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਬੇਦ ਸਨ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਹੀਰ ਵਾਰਸ 

ਦੇ 977 ਬੰਦਾਂ ਤਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹ 

ਵਾਧਾ ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ -ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( 

ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹੀਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ _ਨਵੀ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੀ (1799-1860) 
ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹਫ਼ਜ਼ ਵਲੀ ਅੱਲਾ 

ਸੱਜਨ ਜੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਬੱਲ ਦਾ 

ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ । 

ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਵਿਚ ਵਾਂਧਾ 

ਮੂਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਆਦਲਾ ਹੈ ।` ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚੋ ਨਿਖੇੜਾ 

ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ । ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਵਾਧੋ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਸੇ 

ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ 

ਇਸਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਹਰਫ਼ੀਆਂ, ਇਕ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ, 

ਕਾਫ਼ੀ, ਦੌਹੜੇ ਤੇ ਬੈੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ । 

ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਤੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸਦਾ 

ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਅਤਿਐਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਰਤ ਹੈ । ਸੀਹਰਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ 

ਬੈੱਤ ਹੈ 

ਇਸ ਦੇ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਧੇ 

ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 12 ਜਨਵਰੀ, 1939 ਨੂੰ 

ਰੋਇਆ । 

ਹ, ਪੁ.--ਪੰ. ਲਿ, ਕੋ.<73. ? ਪੰ.ਜ਼ਾ .ਤਜ਼, 

ਹਦਾਇਤ, ਸਾਦਿਕ : : ਇਸ ਈਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਢਾ ਜਨਮ 
17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1903 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕੇ ਹੁਦਇਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 
ਇਹ 20ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਭਰ 
ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 

ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਖੇ 
ਦੈਦ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਅੰਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 1 
ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬ੍ਰੱਧੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ । 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ 
ਦਿਕੀ[ ..2. <<<.੭. -੬. ੦੬੪੬ 



ਹਦੀਆਬਾਦ 

ਇਸ ਉਤੇ ਅਡਗਰ ਐਲਨ ਪੋ, ਮੌਪਾਸਾਂ, ਕਾਫ਼ਕਾ, ਚੈਖੋਵ 
ਅਤੇ ਦਾਸਤੌਵਸਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ਕਾ 

ਦੀਆਂ ਕਈ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1930 ਵਿਚ ਈਰਾਨ 

ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪੁਸਤਕ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਗੋਰ' ਅਤੇ 'ਜਿਹ ਕਤਤਾਇ ਖ਼ੂਨ” ਪ੍ਰਕਾਜ਼ਿਤ ਕਰਵ ਈਆਂ । 
ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਪਰਵੀਨ ਦੁਖ਼ਤਰੇ 

ਸਾਸਾਨ” ਯਿਖਿਆ । 'ਓਸਾਨ੍ਹੇ' (1931) ਵਿਰ ਇਸ ਨੌ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ- 

36 

ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ 

ਪੁਮ਼ੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ । 'ਬ੍ਰਫ਼ 

ਆ ਕੂਰ' (1937) ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਸਮਾਜ ਦੋ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ 
ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਮਈ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਸਾਦਿਕ ਬਹੁਡ ਹੀ ਦਿਲਗੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸਦਾ ਉਸ _ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਏਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ 1951 ਵਿਚ ਇਹ 

ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1951 ਨੂੰ 

ਆਤਪ-ਹੱਤਿਮਾ ਕਰ ਲਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਗਰਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4: 987, 

ਹੰਦਾਲ : ਵੇਖੋ ਹਿੰਦਾਲ 

ਹ਼ਦੀਆਬਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 
ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਥੇ” ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ 

ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ _ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋ” ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 

ਇਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ । ਕਈ ਅਖਦੈ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਥੇ ਪਧਾਰੇ ਸਨ । ਇਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੋਲਾ ਲਗਦਾ 

_ਹੈ। 

ਹ. ਪੁ.--ਮ- ਕੌ. ਪੰਨਾਂ 260. 

ਹਦੀਸ : ਹਦੀਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 'ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਾਂਤ' ਹੈ 

ਐਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 'ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੌਮਦ 

ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇ ਸਮੋ' ਸੁਣਾਏ ਬਚਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਾਖੀਆਂ' । ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ 

ਹੋਣ ਤੌ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਜਦੋ ਤਕ 

ਉਹ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਸਦੇ ਰਹੇ । ਆਪ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ੍ਣਦੇ, ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਦਸਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਜ਼ਤਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ' ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 

ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ. ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਦੇ ਸਨ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਤੇ “ਹਦੀਸਾਂ” 

ਅਖਵਾਈਆਂ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ 

ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋ” ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 'ਹਦੀਸ'” 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਖ਼ 

ਸੁਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਗ਼ੈਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋ ਬਾਦ 

ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤ ਰੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਇਕ ਦ੍੍ੜ੍ਹ 

ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ । ਸਭ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਹਾਬੀ” (ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ) ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਫ਼ਾਤੀ 

ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਮਾ ਮੈਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਾਬਿਊਨ (ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੱ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੌਕ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੈਪਰਾ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤੋ' ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਬਿਊਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੇਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮੇਨੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । 

ਹਰ ਇਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :- ਮਤਨ (ਵਿਸ਼ਾ) 

ਤੇ ਸਨਦ (ਸੋਮਾ) । ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾਂ- 
ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ (ਲਗ ਭਗ 768 ਈ.) ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੋ" ਹੌਰ ਕਈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ . 

ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦਿਖਤੀ ਕੂਪ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ॥ 

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਕ੍ਰਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ .ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਆਉਦਾ ਹੈ । 'ਹਦੀਸ” ਮੁਸਲਿਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨੀਤੀ 

ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ 

ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 

'ਹਦੀਸ' ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੋ ਵਰਤੋ` ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ 

ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋ” 

ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਦੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ (ਲਗ ਭਗ 870 ਈਸਵੀ) 

ਲੋ ਆਪਣੇ ਸੈਕਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7000 ਦੇ ਲਗਭਗ _ਹਦੀਸਾਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਚੋਣ ਉਸਨੇ ਕੋਈ 600,000 ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਚ" ਕੀਤੀ ਸੀ।` . 

ਕੇਵਲ ਪੈਫ਼ਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀ” ਬਲਕਿ ਉਹ 

ਪੁਸਤਕ ਵੀ “ਹਦੀਸ' ਅਖਵਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦੀਸਾਂ ਦਰਜ 

ਹੋਣ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ 'ਹਦੀਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵ੦ਤੋਂ` ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, “ਨਾਪਾਕ ਪਾਕੁ ਕਰਿ ਹਦੂਰਿ ਹਦੀਸਾ” ਭਾਵ ਨਾਪਾਕ 

ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਰੱਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ । ਲੇ 

ਹ. ਪ.--ਮ. ਕੋ.--260; ਲਿ. ਹਿ. ਐਟੈ.-143-1467 

ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ. 116-117. 

ਹਨਸੁਰ : ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ 

ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਅਲੁਕੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ 
ਮੈਸੂਰ ਤੋ 45 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਨਤੀਰਥ ਦਰਿਆ ਦੇ 
ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਸੰਨ 1864 ਤੱਕ ਇਥੇ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ 
ਤੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ ਦੇ 

ਭੰਡਾਰ ਸਨ । ਇਥੋਂ ਸ਼ਤੀਰੀ ਲਕੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ 

ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਦੀ ਚ੍੍ਰਿਵਾਈ ਦਾ ਕੌਮ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1873 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਿਉਸਪਲਟੀ ਬਣੀ । 
ਆਬਾਦੀ--19-993 (1971) 

13518" ਉ. ਵਿਥ, 76218” ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.-=ਇੰਪ. ਗੁ. ਇੰਡ, 135 225. 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਹਨਫ਼ੀ : ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ 
ਹੈ । ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ- 
ਭੂਤ ਔਤਰ ਨਹੀ” ਪਤ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਗਿਆਨ 

ਦੀਆਂ ਹਨਫ਼ੀ, ਸ਼ਾਫ਼ੀ, ਹੈਬਲੀ ਤੇ ਮਾਲਿਕੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 

_ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਂ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਜਾਂ 
ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋ ਭਿੰਨਤਾ 

ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਨਫ਼ੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ 

ਸੀ । 

ਹਨਫ਼ੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਆਮ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 

ਦਿਤਾ ਹੈ. ਇਕ ਫ਼ਿਕਾ (ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 

ਨਾਲ ਸਬੋਂਧਤ ਹੈ) ਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਰਾਂਦਜ਼ (ਜਿਸਦਾ ਸਬੋਧ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ 

ਉਤਰ'ਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੈ) 1 

ਫ਼ਿਕਾ ਉਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੌਪ੍- 

ਦਾਇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚੋ 

ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਫ਼ਿਕਾ-ਉਲ-ਅਕਬਰ' ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਉੜੇ ਅਨੇਕ ਲੋਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਆਲੋਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਬੂ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ 
ਰਚਨਾ _'ਕਿਤਾਬੁਲ ਖਰਾਜ' ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੇ 

ਚਾਣਨਾ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ “ਜ਼ਾਹਿਰੁੱ-ਰਵਾਇਤ' 

ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਮ ਮੁਹੈਮਦ ਦੀਆਂ ਪੈਜ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹਨ । 

ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਭ ਤੋੱ 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਚਨਾ ਮੁਖ਼ਤਸਰ-ਅਲ-ਕਦ੍ਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ”ਅਰਕੇ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ" ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 

ਹਨਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮੇਰੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ । 

ਟ. ਪੁ.-- ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ.131; ਮ. ਕੌ. 

ਹਨਮਕੇੱਡਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਵਾਰੈਗਲ 'ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਕਾਜ਼ੀਪੋਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ 6 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਵਾਰੇਗਲ ਵੀ ਇਥੋ' ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੇਗਲ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰੱਖੋ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਹ ਥਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ । 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸਮੇ' `'ਇਹ ਸਥਾਨ ਵਾਰੈਗਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈਡਕੂ੍ਆਟਤ ਸੀ । ਤੈਲਗੂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਕ 

ਪੁਸਤਕ 'ਪਰਤਾਪ ਚਰਿਤਰ” ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 

ਨੰਦਗਿਰੀ (ਨੰਦੇੜ) ਉੱਤੇ ਚਾਲ੍ਹਕਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾ। ਇਸ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹਨਮਕੋ'ਡਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਗ 

ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਧਾਰ ਉੱਤੇ । ਕਾਕਤ।ਆਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 

ਰਾਜੇ ਮਾਧਵ ਵਰਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਧਵ 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 314 ਈ. ਦਾ ਹੈ । 

ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਥੋਮ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜੌ 

37 ਹਨੀਬਾਲ 

ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ 1162 ਈ., ਵਿਚ ਚਾਲੂਕੀਆ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ 
ਬਣਵਾਇਆ _ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦਰ ਰੁਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਮੈਦਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋਡਪ ਹੈ ਜੋ 200 ਥੌਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ 

ਹੈ । ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ । ਹਨਮਕੋ'ਡਾ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ 

ਚਟਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾੰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੈਨੀ ਗੁਰੂਆਂ 

ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇ” 

ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਅ ਵੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ 

ਦਫਤਰ ਅਤੋ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ । 

18” 00" ਉ ਵਿਥ.; 79੮ 34' ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੂ.--ਵਿੰਪ- ਗ. ਇੰਡ 13 : 22;ਹੈ'ਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਰਮਾ, 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਡ ਸੀਲੋਨ 

ਹਨੀਫ਼ : ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਅਦਵੈਤ-ਵਾਦੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ) 

ਲਈ ਇਕ ਔਰਬੀ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਈਸਾਈ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਨ ਸਨ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁੱਤ-ਪੂਜ 1 ਵਿਸ- 

ਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ" ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੌਵੇ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਹਨੀਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀ- 

ਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਖੈਡਨ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ 

ਲਈ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਰਸਾਰ ਮੁਹੈਮਦ 

ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਮਕਾਲੀ _ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਫ਼ 

ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ _ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਚ _ਪੈਗ਼ੈਬਰ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਾਕਾ ਇਬਨ ਨੌਫਾਲ ਅਤੇ 

ਮੁਢਲੀ ਸੱਤਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਅਰਬੀ ਕਵੀ ਉਮੱਈਆ _ਇਬਨ ਅਬੀ 

ਅਸ-ਸਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 888. 

ਹਨੀਬਾਲ : ਕਾਰਥੇਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਦਾ 

ਜਨਮ 247 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ _ਹਾਮਿਲਕਾਰ 

ਬਾਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ 

ਮਹਾਨ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 

ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ 

ਇਸਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿਊਨਿਕ 

ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 

ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਰਥੇਜੀ 

ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰੋਮ ਵਿਰੁੱਧ 

ਕਮਾਂਡ _ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 

ਪੌਲੀਬੀਅਸ ਅਤੇ ਰੋਮਨ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ _ਲਿਵੀ 

ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕਾਤਬੋਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਨੀਬਾਲ 



ਹਨਮਾਨ 3 
= ਛਾ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦੀਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹ ਚੁਕਵਾ 
ਦਿੱਤੀ । ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ (229/338 ਈ. ਪੂ.) ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੋਮਨ ਗਣਰਾਜ 
ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 
ਨੂੰ ਅੱਖੀ" ਵੇਖਿਆ । ਜਦੋ 238 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 
ਲੂਸੀਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ _ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਜਵਾਈ ਹੈਜ਼ਤਰੂਬਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੀਬਾਲ ਆਪਣੇ 
ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਥੇਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 
ਸਪੈਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌੱਪੀ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ _ਆਰੈਭਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋ” 
ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ 
ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਤੀ ਅਤੇ 221 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਹੈਜ਼ਡ- 
ਰੂੁਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ _ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਕਾਰਥੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਪੁਸਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 

ਕਮਾਂੜਜ-ਇਨ-ਚਾਂਫ ਦਾ ਅਹਦਾ ਸੈਭਾਲਣ ਤੋ ਤਰੋਤ ਬਾਅਦ 

_ਇਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈ ਪਿਉਨਕ ਤਾਕਤ ਵੱਲ 

ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸਪੇਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 
ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਸਪੇਨੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਜਿਤਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਆਲਕਾਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਥਾਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਤਰ 
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵਕਾਲੀ (੯੦680) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 327 

ਈ. ਪੂ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੈਦਰਤਾਹ ਕਾਰਟਾਜੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਕੇ 

ਟੈਗਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੈਟਾਨੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 1 

219 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਵੇਲੇ ਹਨੀਬਾਨ ਅੰਬਰੋ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਸਾਗਾਨਤਮ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ 
ਆਟੀਬੇਰੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 

ਲੰਬੇ ਘੇਰੇ ਪਿਛੋ ਸਾਗਾਨਤਮ ਹਨੀਬਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਸ 

ਘੇਰੇ ਸਮੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1 

218 ਈ ਪੂ. ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 
ਹਨੀਬਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਨੀਜ ਪਤਬਤ-ਲੜੀ, ਦੱਖਣੀ ਗਾਲ ਅਤੇ ਐਲਪਸ 
ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ । ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ 
ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੀ 
£ਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜੈਗੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1 

218 ਈ. ਪੂ. ਦੌਰਾਨ ਪਤਨ ਵੇਲੇ ਹਨੀਬਾਲ ਨੇ ਰੌਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਸੀਨਸ 
ਅਤੇ ਟਰੀਬੀਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਦਿੜੀ । ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 
ਹਨੀਬਾਲ ਨੂੰ ਟੰਸੀਮੀਨਸ ਝੀਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ 

ਜਿੰਤ ਹੋਈ । ਰੌਮਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿੰਟਸ ਫੈਬੀਅਸ ਮੈਕਸੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਡਿਕਟੋਟਰ ਚੁਣ ਲਿਆ । 217 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੋ" ਲਈ 

ਰੌਮਨਾਂ ਨੋ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇ ਕਾਲਿਕਯੈਲਾ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਦੱਰੇ ਕੌਲ ਹਨੀਬਾਲ ਲਗਭਗ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । 216 

ਈ, ਪੂ, ਵਿਚ ਹਨੀਬਾਲ ਨੇ ਕੈਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ । ਕੈਨੀ 
ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋ ਹਨੀਬਾਲ ਲਈ ਰੋਮ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ । ਪਰ 

ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਪਯਾਵਾ ਅਤੇ ਟਾਰੈਟਮ ਸਮੇਤ, ਹਨੀਬਾਲ ਦੇ 

ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਟਰ, ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਕਿਪੀਅੱਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਥੋਂ ਹੌਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਿਆ । ਸਿਰਾਕਿਉਜ 

ਅਤੇ ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮਨਾ ਦੇ ਕਬਜੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣ 

ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਬੇਜ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੋ ਗਿਆ । ਕਾਰਬੇਜ ਤੋ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ” ਬਿਨਾ ਹੀ 

ਇਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ । 

210 ਈ ਪੂ. ਤੋ ਪਿਛੋ" ਹਨੇਰੀ ਇਸ ਦੋ ਵਿਜੁੱਧ ਹੀ ਝੁੱਲਣ 

ਲੱਗੀ । ਸਕਿਪੀਓ ਆਫ੍ਹਾਈਕੇਨਸ ਨੇ _ਕਾਰਥੇਜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੰ ਸ਼ਪੇਨ 
ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 209 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ 

ਫੈਬੀਅਸ ਨੇ ਟਾਰੈਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ । 
ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਹਨੀਬਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਜਜਤਰੂਬਾਲ ਦੀ ਉੱਤਜੀ 

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋ' ਕਿ ਉਸ 

ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋ ਮੁੜ ਕੁਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । 203 

ਈਪੂ ਵਿਚ ਕਾਰਥੇਜੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ-ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਹਨਬਾਲ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋ“ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ । ਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਥੇਜ 
ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਮਾ ਦੇ 

ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਕਿਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੂੰਨ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ । 
ਇਸ ਹਾਰ ਪਿਛੋ“ ਹਾਨੀਬਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਥੇਜੀ ਨਾ ਲੰ 

ਸਕਿਆ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਐਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ _ਕਾਰਥੋਜ 
ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ _ਕਾਰਥੇਜ ਛਡਕੇ 

ਬਿਥਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਰੋਮਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਇਸ ਨੇ 183 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ । 

ਹ. ਪੁ.- ਐਨ. ਐਮ. 13 : 679; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 209; ਚੈੱਬ.ਐਨ. 

6:735, 

ਹਨੂਮਾਨ : ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਭਾਵ ਦੇ ਅਦ੍ਤੀ 
ਸੁਮੇਲ, ਵਾਨਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮਵੀਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ 

ਇਕ ਪਰਮ ਮੈਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੋ ਧਾਰਨੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ, ਪਵਨ 

ਪੁੱਤਰ _ਬਜਰੰਗੀ (ਬੱਜਰ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ), _ਬਲਭੀਮ, 

ਮਹਾਂਵੀਰ, ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ 

ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਰਾਵਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂਮਤ (ਹਨੂਮਾਨ) ਵੀ ਇਕ ਦਰਾਵਿਤ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ 'ਆਣਮੋਦੀ” ਜਾਂ 'ਆਣਮਤੀ' ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ । 
'ਆਣ' ਦੁ” ਅਰਥ ਹੈ “ਨਰ” ਅਤੇ 'ਮਦੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਾਨਰ' । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਨਰਵਾਨਰ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਨਰਵਾਨਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 

ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਕ 
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ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 

ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਗਰੈਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਥਾਵਾਂ 
ਦਰਜ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਤੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੌਹਨੀ ਕੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 
ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰਜਪਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਯੂ ਰਾਹੀ" ਗੌਤਮ ਪੁੱਤਰੀ 

ਅਜਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੌਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆਮ ਪ੍ਚਲਤ ਹੈ । 
ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਟੂਕ “ਔਜਣੀ ਪੁਤਰ ਪਵਨ ਸੁਤਨਾਮਾ” ਤੋ' ਵੀ 

ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 

ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਮੰਤਤੀ ਸਨ । ਸੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ 
ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ 

ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੈਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 

ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਹਰ 

ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਰਾਮ-ਰਾਵਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵਾਨਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ 

ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰਾਸ਼ਸ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 

ਮੰਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ । ਮ਼ੂਰਛਤ ਹੱਏੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸ੍ਰੀ 

ਰਾਮ ਦੋ ਪਾਸ ਲਿਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਧੀ ਪਰਬਤ ਤੋ ਜੜੀ 

ਬੂਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ 
ਆਏ ਸੀ । ਇੰਜ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰੀ 

ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ 
ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸਮੇ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । 

ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋ” 

ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋ' ਤਕ ਰਾਮ ਕਥਾ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋ” ੩ਕ 

ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਰੀਵੀ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ', 

'ਜਤੀ' ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 

ਪਰੰਤੂ ਆਨੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀ” 
ਇਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਕ ਮਕਰਧਵੱਜ ਜਾਂ ਮਤਸੱਯਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਤੁਲਸੀ ਕ੍ਰਿਤ “ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ' ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਇਕ 
ਯੋਧੋ ਤੋਂ ਵਧਰੇ ਰਾਮ-ਭਗਤ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਭਾਵੇ" ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਜਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਵਰਣਨ ਕੀੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ 
ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ ੫ -ਪਾ. ਚਰਿ. ਕੌ. ; ਮ. ਕੌ. ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ, 

ਹਨਮਾਨਗੜ੍ ਭਾਟਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 

ਗੈਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟਿਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੌ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 
ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਾਮਤ ਵਿਚ ਸੂਰਤਗੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ- 

ਮੁਕਾਮ ਸੀ । ਇਹ ਘੱਗਜ ਦਰਿਆ ਨਾੜੀ ਦੋ ਦੋਵੇ" ਪਾਸੇ ਵੱਸਿ ਮਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ । ਘੱਗਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 

ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ 

“ਟਾਊਨ” ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
'ਜੈਕਸ਼ਨ' ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰੀ ਕਲੌਨੀ 

ਵੀ ਹੈ । ਟਾਊਨ ਵਾਲੋਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋ 225 ਕਿ.ਮੀ., ਬਠਿੰਡੇ ਤੌ 90 ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ ਗੈਗਾਨਗਰ 
ਤੌਂ 60 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਿਸਾਓ, ਸ਼ੂਰਤ- 

ਗੜ੍ਹ ਗੈਗਾਨਗਰ ਆਸਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਭਟਨੇਰ ਸੀ । ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ 

ਲਈ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਥੇਂ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 'ਭੁੱਟੀ' ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ । 1005 ਈ. ਵਿਚ 

ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ 

ਕੇ ਹਨੂਮਾ 5ਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 

ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਟੀਆਂ (ਭਟਨੌਰ) ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ 1004 ਈ. 
ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੀਆਂ ਕੋਈ 

ਹੌਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇ । 1398 ਈ. ਵਿਚ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਥੇਂ ਰਾਠੌਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ । 
ਫਿਤ ਇਹ ਸਥਾਨ 1549 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਂ 

ਗਿਆ । ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ । ਇਸ 

ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਫਿਰ ਇਹ 

ਕਿਲਾ ਕਈ ਚਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆਂ ॥ 
ਅਖੀਰ 1805 ਈ. ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਾਂ ਭੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫੀ ਹੈ । 

ਹਨ੍ਹਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋ" ਕੋਈ 5-6 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫਾਸਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ 
ਰੌਣਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਗਰ 

ਜਦੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਿਉਸਪਲਟੀ ਚਲਾਉ”ਦੀ ਹੈ । ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਜੈਕਸ਼ੈਨ 
ਵਿਖੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਨ। 

ਆਬਾਦੀ--60 071 (1981) 

29535" ਉ. ਵਿਥ,; 74720/ ਪੂ. ਲਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ 13:38.; ਐਨ. ਬਿਰਦ ਮਾ 5 : 691 

ਹਨਮਾਨ ਨਾਟਕ :--ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਇਹ 
ਪ੍ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _ 
ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ 

ਲੇਖਕ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਮਤੇ ਇਹ 

ਨਾਟਕ ਉਸਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾ ਦੇਵੇ । ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਰ ਰਨ੍ਹਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ । ਵਿਸ਼ਾਲ-ਦਿਲ ਹਨੂਮਾਨ 

ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁਟਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । 

ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇਉ“ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਦੀਆਂ 

ਤੋੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾਂ ! 
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ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾਸੀ ਜੋ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਹ ਨਾਟਕ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ 

ਤੇ ਖੁਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 

ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਕਰਿਆਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਮੁੰਦਰ 

ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਰਿਹਾ । 

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਿਆ 

ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀ' ਹੋਇਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇ 

ਇਕ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਲਾ ਲੱਭੀ । 

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਲਾ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀੜੀ । ਰਾਜੇ ਭੋਂਜ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 

ਵਿਚੋ` ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ .ਏਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ 

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇ= ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਇਹ 
ਨਾਟਕ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । 

ਹੌਰ ਕਈ ਸਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨ੍ਹਮਾਨ 
ਨਾਟਕ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ 

ਗਈ ਜੋ' !4ਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ, ਜੋ ਮਹਾਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੈ, ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਕਰਣ ਦਮੋਦਰ 

ਮਿਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾਸ ਹੈ 1 

ਦਮੋਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਵਾਲ ਨਾਟਕ ਦੇ 14 ਔਕ ਹਨ । ਮਧੂਸੂਦਨ 

ਦੇ ਸੇਸਕਰਣ ਵਿਚ ਐਕਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਸੈਸਕਤਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ । ਰਾਮਾਇਣ 

ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਮੋਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸੋਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- 

ਤਾਈਆਂ ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਇਉ” ਹਨ : ਮੁਖਬੈਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਵਿਦੂਸ਼ਕ (ਮਸਖਰਾ) ਦੀ ਅਣਹੋੱਦ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਗੱਦ 

ਨਾਲੌ' ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋ” । 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦੌ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ -- 

ਪਹਿਲਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲਭਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ” ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਰਤਾ ਰੀਤੀਕਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ 1623 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਟਨ੍ਹਮਾਨ 

ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ । ਇਹ ਨਾਟਕ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਹੀ' ਹੈ, ਭਾਵੇ" ਛਾਇ'-ਅਨੁਵਾਦ ਜਟੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਥੂਲ ਨੂਪ ਵਿਚ ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਐਕ. ਕਥਾ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪਸੈਗਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਬੋਧ 

ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵੱਖਰਤ'ਵਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਤਮਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ" ਕਾਫ਼ੀ 

ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ! ਇਸਦੀ ਇਹ ਸੈਲੀ ਮੂਲ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਸੈਸਵਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰਮ ਨੇ 
ਗਦ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀ' । ਕਬਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਖ" ਠ”ਫ਼ੀ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਫੱਘੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੌਕ-ਨਾਟਕ ਪਰੈਪਰਾ ਵੱਲ 

ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਨਾਟਕ ਤੋਂ` ਚੌਖੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ । ਕੁਝ 

ਕਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਅਸਲ 

ਕਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੋਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਵਾਦ ਤੋ ਕੁਝ ਛੋਦ ਕਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ 

ਰਾਮ ਤੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵ'ਏ ਸਨ । 

ਹ. ਪੁੰ.--ਹਿੰ, ਸਾ. ਕੌ, 2:631-632; ਮ. ਕੋ. 260; ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ. 

ਹਨੋਈ : ਹਨੋਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮਾਜਵ'ਦੀ ਗਣਤੋਤਰ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰੈੱਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੇਢੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੋ” 

120 ਕਿ. ਮੀ. ਉਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਤੌ 16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਦਾਈ ਤੇ 

ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਤਾ ਹੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਅ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ 

ਉਚੋਂ ਬੈਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 'ਹੋ-ਤੇ' ਝੀਲ, ਪੂਰਬ 

ਵੱਲ ਸਾਂਗ ਹਾਂਗ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਨੂਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਹਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਖਬੇ ਕੇਢੇ ਤੇ ਗਿਆ-ਲੈਮ ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਸ਼ਹਰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀ” ਤੇ ਹਾਈਫਾਂਗ ਨਾਲ ਰੇਲ, 

ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 

ਹਨੋਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ` ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੀਅਤਨਾਮ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ 19ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਔਤ 

ਅਤੋਂ 20 ਵੀ' ਸਦੀ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਣਟਾਇਆ ਸੀ । ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਨੋਈ ਹਮੋਸ਼ਾ `ਹੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੈਨ 43-540 ਈ. ਤੱਕ ਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ 

ਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜੋਕੀ ਹਨੌਈ ਦੇ ਥਾਂ 

ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 511 ਈ. ਵਿਦ, ਇਥੋ” ਦੇ ਇਕ ਰਈਸ ਨੇ 

ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪੂ,/ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੌਗ ਬੋਨ (ਹਨੋਈ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਣਾਇਆ । 547 ਈ. ਵਿਚ 

ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ̀ 'ਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪਰ 101 0”ਕ. ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੜ ਥਾਂਅ ਲੌਗ (ਹਨੋਟੀ) ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ । 

ਇਸ ਤੋ` ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨੋਈ ਵੱਖ ਫੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ 

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ।ਸੈਨ 1873 ਵਿਚ ਹਨੌਟੀ ਫਿਰ ਫਰਾਂ- 

ਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋ' ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋ” ਫਰਾਂਸੀਸੀ 

ਸਜਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤ ਕਈ ਚੌਰਾਹੇ ਬਣਵਾਏ ਤੇ 

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇ' ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਵਾਏ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਨੋਈ 

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 

ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਬੈਧਕੀ ਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚਲਾ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਬੋਧਕੀ ਸਰੰਕਾਰੀ ਇਮ ਰਤਾਂ, ਸੈਨਾ-ਨਿਵਾਸ, 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਾ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਨਾਟ-ਘਰ ਤੇ ਕਈ 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ । ਟਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ 

ਟੇਢੀਆਂ ਤੇ ਤੌਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ 

ਸਨ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਘਣੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 
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ਅਨਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੌਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੀਆਂ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਧੀ ਪੈਗੌਡਾ, ਮਹਿਲ, ਕਿਲਾ ਤੇ ਕਈ 

ਈਸਾਈ ਗਿਰਜੋ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਸੈਨ 1999 ਤੋ” 

ਬਾਦ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ' ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 

ਹੈ । ਦੂਜੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਇਸ ਤੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 

ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 1946 

ਵਿਚ ਇਥੋ ਅਨਾਮੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਥੋ” ਸਾਰੇ ਯੂਤਪੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 

ਅਤੇਂ ਸੈਨ 1954 ਤੋ' 1976 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਰ 24 ਜੂਨ 1976 ਤੋ' ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦੋਵੇ" 

ਵੀਅਤਨਾਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਣਤਤਰ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ । ਸੈਨ 1965 ਤੱ 1968 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 

1972 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉਪਰ ਬੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨੌਈ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਬਾਹ 

ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਰ੩ ਹਾਨੀ ਪੁੱਜੀ । 

ਹਨੋਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਜਨ ਸੋਸਥ ਵਾਂ 

ਵੀ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 34 ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ 800,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ” 
ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ --ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਫ਼ ) ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 

ਹਨ । ਲੋਕ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ 
ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਗਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਤੋ ਨਾਟ-ਘਰਾਂ 
ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਬੈਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ (ਸੈਨ 1965 
ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਹਿਰ 

ਵਿਚੌ` ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾ: , ਇਥੋ” ਦੀ ਜਨ ਸੌਖਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਦੋ ਹਵ 3 ਅੱਡੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ -897,560 (1979) 

21702", ਉ ਜਨਿ”, 10575", ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬਿ. 4-, 8628 ਕੁ 

ਹਫ਼ਸੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ, : ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਬਰਬਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
£13ਵੀ” ਤੋ" 16 ਵੀ" ਸਦੀ) ਦੀ ਨੀੱਹ ਅਬੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਫਰੀਕੀਆ 

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ . ਅਲਮੌਹਦ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ 
1929 ਈ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਤਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਅਲ ਮੁਸਤਾਨਜਿਰ (1253.ਈ. ਤੋ” ਖਲੀਫ਼ਾ ਬਣਿਆ) ਨੇ ਇਸ 

ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ _ਉਪਰੰਤ, 

ਉਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ । ਇਸੇ ਲਈ 
ਉਸਨੂੰ ਸੇਂਟ ਲੂਈ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ 
ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ । ਸੰਨ 1277 ਤੋ 1318 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ 

ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਨੇ 1284-85 ਈ, ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੂ ਅਸਿਦ (ਰਾਜਕਾਲ 1295-1309) 

ਤੀ ਮੌਤ ਉਪਰੈਤ, ਅਤ੍ਰੱਲਬਕ।, ਨੇ ਹਫ਼ਸੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਕੇ ਵਿਚ 

ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਇਬਨਅਲ ਲਿਹਯਾਨੀ ਨੇ 1311 ਈ. ਵਿਚ 

ਤਖ਼ਤ ਤੋ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਬੂ ਯਹੱਈਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੋ ਬੂਜ਼ੀ ਦਾ 

ਹਫ਼ਤ ਖਵਾਨ 

ਅਮੀਰ ਸੀ ਨੇ 1319 ਈ. ਵਿਚ ਹਫਸੀ ਰਾਂਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਕੀਤਾ । 

ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ 

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 

ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਬੂ ਇਨਾਨ ਨੇ 1357 

ਈ. ਵਿਚ _ਟਯੂਨਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ !364-68 ਦੌਰਾਨ 
ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਖੇਤਰ ਜਿਤੱਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਬੁਲ ਅਬਾਸ ਨੇ ਤੀਜੀ 

ਵਾਰ ਹਫ਼ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਖਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਸ 

ਅਧੀਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਆਈ 

ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲ ਮੁਸਤਾਨਸਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ' ਸੀ । ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਸ਼ਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 1390 ਵਿਚ ਫਰੈੱਕੋ- 

ਜੱਨੋਈਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੂ ਫਾਰਿਸ 
(1394-1434) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਟਲੈਂਮਸੈੱਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋੱ' ਬਾਅਦ ਓਥਮਾਨ 

(12435-14838) ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਬੂ ਫਾਰਿਸ ਦਾ ਯੋਗ 
ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 

ਹਫਸੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ । ਪਰੋਤ੍ਹ ਓਥਮ਼ਾਨ 

ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਛੋ” ਹਫ਼ਸ਼ੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਤਨ ਨੌੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ । ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਦਾ ਰਾਜ ਤਬਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ । 

ਹਫ਼ਸੀ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬੀ 

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 'ਮਾਲਿਕੀ" ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ 
ਰਹੱਸਵਾਦ ਮਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਕਾਫ਼ੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਅਤੇ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਸਫ਼ਲ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਬੋਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ 

ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । 
ਹ, ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 10 : 1108. ਰ੍ 

ਹਫ਼ਤ ਖ਼ਵਾਨ : ਹਫ਼ਤ ਖ਼ਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਸਤਮ ਅਤੇ ਅਸਫੰਦਯਾਰ ਨੇ 

ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਔਕੜਾਂ ਝਾਗ ਕੈ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੌਏ । ਰ੍ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-- 
ਹਫ਼ਤ ਖ਼ਵਾਨਿ ਰੁਸੜਮ--ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਕੈਕਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇ'ਤਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਿਦਰਾਨ ਦੇ ਕਿਲੋ ਲਾਗੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ 
ਸੀ। ਕੈਕਾਊਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਰੁਸਤਮ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ” 

ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਾਜਿੰਦਰਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ । ਇਹ ਪੰਡਾ ਬੜਾ ਬਿਖੜਾਂ 

ਸੀ । ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਅ 

ਕੀਤਾ । ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਪਰ 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ । ਪਹਿਲੀ 

ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਆ 

ਪਿਆ । ਰੁਸਤਮ ਦੇ ਘੌੜੇ ਰਖਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 

ਇਕ ਅਜਗਰੂਹ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ । ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਕ ਫਫਾ ਕੁਟਣੀ ਰੁਸਤਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ 
ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਈ, ਪਰ ਰੁਸਤਮ ਹੱਥੋਂ" ਮਾਰੀ ਗਈ । ਚੌਥੇ ਦਿਨ 

ਉਲਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੈਤ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੌ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਤੇ ਆ 
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ਪਿਆ, ਪਰ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨ 

ਬਚਾਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ । ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਊਲਾਦ ਨੇ ਫੇਰ ਰੁਸਤਮ ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਛੇਵੇ' ਦਿਨ 

ਅਰਜੈਗ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੌਰ ਦੈਤ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆਂ ਪਰ ਰੁਸਤਮ 

ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਹਰਾਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇ” 

ਦਿਨ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੋ ਦੈੱਤ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਦ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੱ ਪਿਛੋਂ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਫ਼ੈਦ ਦੇਵ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ 

ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਕਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚੋ” 

ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮਾਜ਼ਿੰਦਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ/ । ਰੁਸਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਕੈਕਾਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਰ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 

ਹਫ਼ਤ ਖਵਾਨਿ ਅਸਫ਼ੋਦਯਾਰ--ਇਹ ਅਸਫ਼ੋਦਯਾਰ ਦਾ ਸੱਤ 

ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿਢ ਰੋਈਨਦਜ਼ (ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿਲ ) ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋ ਤਕ ਤੈਅ 

ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 

ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਉਕਤ ਸੱਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਅ ਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਫ਼ੋਦਯਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚ 

ਦੋ ਬਘਿਆੜ ਮਿਲੋ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ'ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੀਜੀ 

ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ 

ਇਕ ਫਫਾ ਕੁਟਣੀ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਵੀ . ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸੀਮੁਰਗ (ਗਰੜ) 

ਮਿਲਿਆ, ਛੇਵੀ' ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੀ'ਹ ਹਨੇਰੀ, ਬਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ 

ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀ' ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚੋ' ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ! । ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈੱਡਾ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 

ਮੁਕਟਾ ਸੀ ਅਸਫ਼ੈਦਯਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਇਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ 260. 

ਹਫ਼ੀਜ਼ ਜਾਲੰਧਰੀ : ਇਹ ਉਜਦੂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸੀ । 
ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1901 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ 

ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ 1 ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਇਹ 

ਸੱਤਵੀ' ਜਮਾਤ ਤੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ । ਮੁੱਢ ਤੋ" ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸ਼ਿਅਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੋ ਵਿਚ 

ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਾ 

ਲਿਆ ਸੀ । ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਇਸਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । 

'ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਇਸਲਾਮ” ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਢੋਗ ਨਾਲ 

ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 

ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਂ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ'ਕਿ “ਨਗ਼ਮਾ ਇ ਜ਼ਾਤ” 
ਅਤੇ 'ਸੋਜ਼ ਓਂ ਸਾਜ਼' । ਇਨ੍ਹ' ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹੌਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੂਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗੂਠਾਂ 

ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ 

ਸੋਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ` ਬੌਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 'ਟੂਟੀ ਹੂਈ ਕਸ਼ਤੀ 
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ਕਾ ਮਲਾਹ” ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰੇ ਕਰਬਲਾ” ਆਦਿ ਇਸ.ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 

ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਭਰ 'ਕੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ 

ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ 

ਹਫ਼ੀਜ਼ ਜਾਲੰਧਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮਹੈ। _ 

ਹ. ਪੁ.-ਮੁਖ਼ਤਸਰ ਤਾਰੀਖ ਅਦਬ ਉਰਦ੍ਰ-ਸੱਯਦ ਇਜਾਜਹੁਸੈਨ 

ਹੱਬ 2 ਇਹ ਇਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੰਧ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਹੱਥ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 

ਸਿਰੇ ਤੋੱ' ਪੋਰਾਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓ” ਨਿਕਲਕੇ 40 ਕਿ. ਮੀ 
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਇਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਤ 

ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕਰਕੇ 

ਕੇਪ ਮਾਂਜ਼ੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਬ ਸਾਂਗਰ ਵਿਚ . ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । ਸਿੰਧ ਦੇ 

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਗਾਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਦਰਿਆ 

ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ 

ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੂਨਾ ਸਮੋਤਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰ' ਹੱਬ ਹਨ । ਫੁਸੀ ਦੱਰੇ ਤਕ ਇਸ 

ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਪਾਟ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਆਲੋਂ- 

ਦੁਆਲੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 

ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 1 

ਹ, ਪੁ.-- ਇੰਪ. ਗ ਇੰਡ- 13 : 2. 

ਹਬਲ ਬੁੱਤ : ਵੇਖੋ ਹੁਬਲ (ਬੁੱਤ) 

ਹਬੀਗੈਜ ਟਾਉਨ : ਇਹ ਖੈਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਖੋਵਾਈ ਅਤੇ ਬਰਕ 
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸਾਇਸਤਾਗੌਜ ਇਥੋ” 15 ਕਿ. 

ਮੀ. ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸੈਨ 1947 ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਬੈਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਲਹਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1947 ਦੀ ਵੈਡ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 

ਅਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ 

ਕੇਦਰ ਹੈ । ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੇੜਕਾਂ ਰਾਹੀ” 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਰ 

94033", ਉ. ਵਿਥ; 9126, ਪੂ. ਲੰਬ, 
ਹ. ਪੁ.- ਇੰਪ ਗ. ਇੰਡ, 13:3. 

ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਖ਼ਾਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਖ਼ਾਂ `ਦਾ _ ਜਨਮ 
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁੱਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤਾਸ਼ਕੈਦ ਵਿਖੇ 

18732 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 1 ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੌਕਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕੌਟਰੋਲ ਸੀ । ਇਸੇ 

ਕਰਕੇ 1901 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ' ਹਬੀਬ-ਉੱਲਾ ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 

ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਂ । 

ਜਦੋ” ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਉਦੋ! ਅਫ਼ਗਾਨਿ- 

ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ (ਹਿੰਦ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੌਗੇ 

ਨਹੀ ਸਨ ਐਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ” ਸਰ ਲੂਈ ਡੇਨ ਦੀ 
ਅਗ਼ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਬਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 1905 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਦੌਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 

ਸੰਨ 1907 ਵਿਚ ਜਚੋ' ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਤਾਂ 

ਹਬੰਬੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋੱ 

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥੋਧ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਗੇ ਹੋ ਗਏ । ਪਹਿਲੇ 

ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ 

ਹਬੀਬੁੱਲਾ .ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਤ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕੇ'ਦਰੀ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ । 

ਹਬੀਬ੍ਰੰਲਾ ਇਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸ 

ਠੇ 1904 ਵਿਚ ਹਬੀਬੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਨਿਕ 
ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ 

ਨਾਂ ਦਾ (ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ) ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰੀ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਟਈ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਤ' ਵੱਡ” ਚਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆ 

ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਜ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸ੍ਰੰ-ਚਾਲਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ 
ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ 
ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 20 ਫਰਵਰੀ, 1919 ਨੂੰ 

ਕਾਲਾਗੌਸ਼ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੌਪ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆਂ । 

ਹ. ਪੁ. ਐਨ. ਬਿ_ 10 : 1091 

ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਫ਼ਕੀਰ : ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ 
ਅਤੇ ਤਖ਼ੱਲਸ ਫ਼ਕੀਰ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਹ ਔਰੇਗਜ਼ੇਂਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੌਦੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ 

(ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ । ਉਥੋਂ ਇਹ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ 

ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ ਸੀ । 

“ਅਖਬਾਰ-ਉਲ-ਆਖ਼ਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਛਪ 

ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1104 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 1 ਇਸ 

ਵਿਚ ਲਗ _ਭਗ 1600 ਬੈਤ ਹਨ । ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਆਮਤ, 

ਬਹਿਸ਼ਤ, ਦੌਜ਼ਖ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ 

ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ । 

ਹ: ਪੁ --ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਤੇਜ਼, 

ਰ੍ -- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ 

ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਮੌਲਵੀ : ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸ 

ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕੇਬੋ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1871 ਈ., ਵਿਚ 

ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਡਲ 

ਤੱਕ ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜੀ । ਮਗਰੋ ਇਸ ਨੇ ਮੌਲਵੀ 

`ਮਹਿਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋ” ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬੂ 
ਉਬੈਦੁੱਲ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਤਫ਼ਸੀਰ 

ਅਤੇ ਸਰਫ਼ ਨਹਵ ਸਿੱਖੇ 

43 ਹਮਜ਼ਾ ਅਮੀਰ 

ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕਨਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਨਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਮੁਹੱਰਰ ਅਤੇ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੇ=ਆਮ ਦਾਂ 

ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ” ਕ੍ਰਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 

ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੌ ਮਗਰੋ” 

ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆਂ । 

ਸੰਨ 1893 ਵਿਚ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸਤਕ 'ਖ਼ਜ਼ੀਨਾ ਤਰਲ ਇਸਰਾਰ' ਲਿਖੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ 

ਨੇ ਇਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਕੋਲੋ ਸੁਪਨੇ 
ਦਾ ਫਲ ਪੁੱਛਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਤੁਸੀ' ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਬਣੌਗੇ, ਲੌਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਖ਼ਜ਼ੀਨਾ ਤੁਲ 

ਇਸਰਾਰ', _'ਹਬੀਬੁਲ ਸਕਲੀਨ', _ “ਤਫ਼ਸੀਰ _ਸੂਰਾਂ-ਏ _ ਫ਼ਾਤਹ', 
'ਤਫ਼ਸੀਰ ਸੱਤ ਸ੍ਹਰਾ', 'ਯੂਸਫ਼ ਜ਼ੂਲੈਖਾਂ', “ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਦਮ', “ਗੁਲਜ਼ਾਰ 

ਮੂਸਾ', 'ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਈਸਾ, 'ਮਜਮੂਆ ਖ਼ੁਤਬ _ਹਬੀਬੁੱਲਾ', 'ਅਕਰਾਮ 

ਮੁਸਤਫ਼ਾ', 'ਕਿੱਸਾ ਜਾਬਰ”, 'ਜੋਗਨਾਮਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ', 'ਮਅਰਾਜਨਾਮਾ', 

“ਅਹਵਾਲ _ਉਲ ਆਖ਼ਦ', '਼ਵਾਨ ਨੇਅਮਾ” ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸ ਅਤੇ 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਈ 1 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਤਜ਼, 

ਹਬੀਲ ਪਿਸਰ ਆਦਮ : ਵੇਖੋ ਹਾਬੀਲ ਤੇ ਕਾਬੀਲ 

_ਹਮਜ਼ਾਂ : ਹਮਜ਼ਾਂ ਬਿਨ _ਅਲੀ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ _ਦਰੂਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੌਢੀ ਸੀ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲੌਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂਜ਼ 

ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ" 

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੌਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ । 

ਅਲ-ਨਵੈਰੀ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ੌਜ਼ਾਨ (ਜ਼ੂਜ਼ਾਨ), ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਥਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਚਾ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ 410 ਹਿਜਰੀ (1019 ਈ.) ਵਿਚ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ` ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਸਾਲ 

ਤੋਂ ਦਰੂਜ਼ੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ” ਰਮਜ਼ਾ ਨੇ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ 

ਉਥੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਦੀ 

ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਛੁਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 1 

(1 

ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੂਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ 'ਕਾਇਮ _ਅਲ-ਜ਼ਮਾਨ” ਅਤੇ 

“ਅਲ ਹਾਦੀ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ - 
ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ,ਪੁ.--ਸ਼'- ਐਨ. ਇਸ. $ 131 
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ਸੀ। _ਇਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਉਹਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 

ਸੀ । ਇਹ ਆਪ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੋ ਹਬਸ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ ਸੀ । ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਮਗਰੋ” ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਪੈਜ਼ੈਬਰ” ਕਿਹਾ । 

ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। 
ਹ. ਪੁ.--ਡਿ, ਇਸ, 

ਹਮਦਮ : ਇਸ ਪੌਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ 

ਤਖ਼ਲੱਸ “ਹਮਦਮ” ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋ” ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਦੋ ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਰੌਰ ਵਿਖੋ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਲ੍ਹਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਦੇ ਘਰ 1877 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੱਯਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਰਹੀਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਉਰਫ਼ ਰਹੀਮ ਯਾਰ, ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਲਾਹੋਰਾ 

ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ 

ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ 

ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਿਡਲ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਂਤੀ । ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ 

ਤੇ ਰੋਲਵੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਟਰੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਗ_ਕੇ 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ । 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ 

ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਜੇ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਛਪੋ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸੈਗਿ੍ਹ 

“ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨ' ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਵਾਨੀ, ਉੱਚ-ਖ਼ਿਆਲੀ 

ਤੇ ਸੋਜਮ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਤਸਬੀਹਾਂ (ਉਪਮਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ 
ਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਿਆਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਅਰੈਭਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੌਤ ਨੇ ਇਸ ਕੈਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ 

ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 

ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਇਨ'ਮੀ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਇਨਾਮ _ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ _ਕਵੀ ਬਾਬੂ 
ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼, ਸ੍ਰ. ਕੜਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ, ਜਸਵੈਤ ਰਾਏ 'ਰਾਏ', 
ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜ਼ਰ ਅਤੇ ਚਰਾਗੁੱਦੀਨ ਦਾਮਨ ਵਰਗੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 
ਸਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਨਵੰਬਰ, 1954 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰ- ਸ਼ਾ. ੜਜ਼, 

ਹਮਦਰਦ, ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 
ਪਜਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ _ਪੱਦੀ_ਮੋਟ ਵਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ 

ਖੋਗਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਲਭ੍ਹ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ 1918 
ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮਾਹਿਲ ਗਹਲਾ ਤੋਂ` ਮਿਡਲ ਤੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ 

ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ 
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ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਏ,, ਐਲ. ਐਲ. ਬੀ, ਕੀਤੀ । ਮਗਰੋ ਇਸ ਨੇ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਚ, ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸ਼ੁਰੂ 
ਤੌ” ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ । ਇਹ 'ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ 
ਹਮਦਰਦ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ” ਦਾ ਬਾਨੀ ਚੋਅਰਮੈਨ ਸੀ । 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ 'ਵਿਹਾਰ-ਸੁਧਾਰ', 

“ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਖ਼ਾਲਸਾ,” 

“ਐਡਵੋਕੇਟ”, 'ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 

ਅਜੀਤ” ਤੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਅਜੀਤ” ਦਾ ਉਪ-ਸੰਪਾਦਕ 

ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੌ ਬਾਦ 

ਜਲੰਧੁਰ ਆ ਕੇ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਅਜੀਤ” ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ 

ਬਣ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ , 

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿਘ ਹਮਦਰਦ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੌਮ ਕਰਨ ਬਦਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋ” ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । 

'ਹਮਦਰਦ' ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ, 

ਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ 

ਪੱਖ ਤੋ ਨਿਪੁੰਨ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ । ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਦਗਾਰ ਬੜੀ 

ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਸੁਘੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੁਧਾਰਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੈਪਾਦਕੀ 

ਲੇਖ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

“ਗਜ਼ਲ” (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ 

ਨੂੰ 1963 ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਕ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ), 

(ਮਾਡਰਨ ਗਜ਼ਲ? 'ਰੋਗ ਸੁਗੰਧ” ਤੋ “ਵਾਸ ਸੁਵਾਸ' ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੌਗ੍ਰਹਿ 'ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੋ 

ਰੋਗ” ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਏ. (ਪਜਾਬੀ) ਦੋ ਕੋਰਸ 
ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਰਿਹਾ” ਅਤੇ “ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ 

ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ” ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਹਾਣੀ-ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । 'ਜ਼ੀਨਤ ਬਘੰਲ 

ਸਿੰਘ, 'ਟੱਕਰ', 'ਅਣਖ', 'ਮੋਕਮਪ' “ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ” ਆਦਿ ਸਮੌਤ 

ਇਸ ਨੇ 25 ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹਨ | 

ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਅੱਖੀ” ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ' ਲਈ ਪੈਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972-73 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 

ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੌਕਾਂ ਘਾਲਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਦਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਮੈਬਰ ਵਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਵੇ” ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਉੱਚ 

ਕੌਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ । 

ਸ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 
ਅਣਗਿਣਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਗਣਤਤਰ ਦਿਵਸ 
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ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਦਮ ਸਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । 

29 ਜੁਲਾਈ, 1984 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 

ਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਟਿਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹ: ਪੁ.--ਪੰ. ਸਨ. ਸਾ. ਧੈ'ਫਲਿਟ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਟਰੱਸਟ, 

ਜਲੋਪਰ | 

ਹਮਦਾਨ ਕਰਮਤ : ਹਮਦਾਨ ਕਰਮਤ ਇਸਮਾਈਲੀ 

ਜ਼ਨਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਰਮਤੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ । 

ਦਾਨ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । 
ਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ 'ਕਰਮਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 'ਲਾਲ ਜਾਂ 

7ਉਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ' ਹੈ । 

ਇਹ 261 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਵਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਵਸਿਆ । ਕੂਫ਼ਾ ਦੇ ਨੋੜੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇਕ 

ਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 'ਦਾਰੁਲਹਿਜਰ? ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਹੂਰ ਹੋਈ । ਇਹ ਜੋਗ੍ਰਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲੀ 

ਰੀਲੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹ'ਂ ਇਹ ਥਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕੇਦਰ ਬਣ 

ਤੈ । 277 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਇਥੋਂ` ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹਮਦਾਨ ਕਰਮਤ 

ਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਛੋਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ ਗਈ । 

ਹਮਦਾਨ ਕਰਮਤ ਨੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੜਨ ਲਈ! ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ 

ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਂ-ਪਹਿਲ 'ਫਿਤਰ' ਕਰ (ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ 

ਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਕ:) ਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਫਿਰ 'ਹਿਜਰ' ਕਰ (ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ 

ਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਕ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਕੇ 'ਬੁਲਗਾ' ਜਾਂ 

ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਤ ਸਿੱਕੇ ਕਰ ਵਜੋ” ਲੈਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਤੇ ਅਤ ਵਿਚ ਹਮਦਾਨ ਨੇ 'ਉਲਫਾ' ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਹ ਪ.--ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ, 130 

ਹਮਦਾਨੀ, ਅਲ : ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਰਬ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 

ਤੀ-ਉੱਲ-ਜ਼ਮਾਂ` (ਯੁਗ ਦਾ ਅਜੂਬਾ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹੂਰ ਸੀ । 

ਇਸਦਾ ਪੂਰ ਨਾਂ ਅਕੁਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ 

$ _ਹਮਦਾਨੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਵਿਚ ਹਮਦਾਨ 

3 969 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨ ਪੜ੍ਹ੍ਈ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ । 

੧ਨੇ 990 ਈ. ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਜਿਸਤਾਨ ਦ) ਯਾਤਰਾ 

ਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪੀਨ 

'ਤ (ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ । 

ਹਦ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੋਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੇਗਾ ਵਕਤਾ ਵੀ 

। ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮਤ, 

ਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਮਈ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕੀਤੀ । 

ਇਸਦੇ ਪੱਤਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲ-ਅਹਦਾਬ ਦੁਆਰਾ 1890 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਕਾਮਾਤ ਮੁਹੈਮਦ ਅਬਦੂਹ (ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ) 

ਹਰਾ 1908 ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 

ਵਾਦ 1915 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਹ. ਪ੍ਰ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 

ਹਮਦਾਨ) ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਹਮਦਾਨੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ : ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਤਰ 
ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ । ਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਹਕੂਮਤ ਉੱਤਰੀ ਪੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 929 

ਤੋਂ 991 ਈ. ਤੱਕ ਮੰਸਿਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਬੋਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਹਮਦੂਨ ਸੀ ਜਿਸ 

ਦਾ ਸਬੈਧ ਤਗ਼ਲੀਬ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ 924 ਈ, 

ਵਿਚ ਸੈਫੁਲਦੌਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ-ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ 

ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ 

ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਉਪਰ ਉਮੱਦੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ 1 

ਹਮਦਾਨੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ (ੁੱਖ-ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-- 

ਸੈਫੁਲਦੌਲਾ (944-67) -- ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਧੇਰੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਈਸਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵਕਤ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋ” 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । 

ਸੈਫੁਲਦੌਲਾ ਖੁਦ ਕਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸੜੀ 
ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ-ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਫ਼ਾਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋ” 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੋਗੀਤ ਦਾ 

ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੱਖਕ ਅਲ ਇਸਬਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਇਕ ਪ੍ਸਤਕ੍ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮ਼ੁਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋ” - 

ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਲ ਮੁਤਨਬੀ (915-965) ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਵੀ ਅਬੂ-ਅਲ-ਅਲਾਂ 

ਅਲ ਮੱਅਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਾਮੀ ਕਵੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਵੀ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਸੈਫੁਦੌਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ 947 ਈ. ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਕੋਚਕ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਸ਼੍ਰ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮਾਰਾਸ਼ 

ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਪਰ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ । 

ਸਾਦੁਲਦੌਲਾ (967-91) -- ਇਹ ਸੈਫੁਲਦੌਲਾ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰੀ ਸੀ । ਇਹ 967 ਈ. ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ 

ਬੈਠਿਆ । ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਸਦੇ ਸਮੇ` ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਹ ਜਾਹਨ ਜ਼ਿਮੀਸੀਜ਼ (968-7 6) ਨੇ ਸਿਲੀਸ਼ਿਆ 

ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾਂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਥ ਲਿਆਂ ਕਿ 

ਉਹ ਯੋਰੋਸਲਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ 

991 ਦਈ. ਤੱਕ ਰਹੀ । ਰ੍ 

ਭਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋ' ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਾਨੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ 12,000 

ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ । ਹਮਦਾਨੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾਂ 

ਗਿਆ । ਸਾਦੁਲਦੌਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ 

ਅਤੇ ਐਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ 1003 ਈ. ਵਿਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ 
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ਗਿਆ । 

ਹੌ. ਪ੍ਰ.-ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਅਰਬਜ-ਹਿੱਤੀ ਪੰਨਾਂ 457. 

ਹਮਾਂਸਾ : ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ- 
ਸੈਕਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੌਕਲਨ-ਕਰਤਾ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਅੰਸ ਸੀ ਜੋ ਅਬੂ 

ਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਅਬੂ ਤਮਾਮ ਦਾ ਅਨਮਾਨਤ ਜੀਵਨ- 

ਕਾਲ ਨੌਵੀ" ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੇ ਐਤਿਮ 
ਵਰ੍ਹਿਆਂ _ਵਿਚ ਅਬੂ ਤਮਾਮ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁੱਲਾ- 
ਬਿਨ-ਤਾਹਿਰ ਪਾਸ ਗਿਆਂ । ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 
ਇਸਨੂੰ ਹਮਦਾਨ ਵਿਖੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬੂ-ਅਲ-ਵਫ਼ਾ ਪਾਸ 
ਠਹਿਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੋ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸੀ । ਹਮਦਾਨ ਵਿਖੇ 

ਆਪਣੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਬੂ ਤਮਾਮ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਅਰਬੀ 

ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਮਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਮੰਹਤ 
ਦਾ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਮਾਸਾ ਦੇ ਦਸ ਭਾਗ ਜਾਂ ਬਾਬ (ਅਧਿਆਇ) ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਬਾਬੁਲ-ਹਮਾਸਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਕਲਨ ਦਾ ਨਾਂ 
ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਮਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਲਾਨੋ-ਜੋਗ 

ਵਿਚ ਦ੍੍ਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਧੀਰਜ, ਬਦਲ? 

ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਂਦਾ, ਲੌਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਸਮੋ ਅਡੌਲਤਾ ਆਦਿ 

ਸਬੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ! 

ਹਮਾਸਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਸਾ, ਇਸਤਰੀ 

ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਐਗ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਸੋਗ, 

ਯਾਤਰਾ, ਇਸਤਰੀ-ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਵਿ- 

ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਬਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਕਵਿਤਾਵਾ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 884 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ 

ਕਰਕੇ _ਲੌਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹਨ । ਅਬੂ ਤਮਾਮ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇ' ਸਮੂਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ” ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਵ- 

ਇਸਲਾਮ ਕਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਮੱਈਆ ਖ਼ਲਫ਼ਿਆਂ 

ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੈ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਹ ਸੈਕਲਨ ਹਮਦਾਨ ਵਿਖੇ ਅਬੂ ਅਲ ਵਫਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ 

ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਰਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਅਬੁੱਲ ਅਵਾਜ਼ਿਲ ਦੇ ਹੱਥ 
ਲੱਗ ਗਿਆਂ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ `ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਹਮਾਸ ` ਅਮੁੱਲ ਹੈ । 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਦੀ 

ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ । ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਹਮਾਸਾ' ਦੀ ਹਮਰਨਪਿਆਰਤਾ 

ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਐਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੌ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅਰਬ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 

30 ਭਾਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 1 

ਹਮਾਸਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰੂਪ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਹਮਾਸਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ 1 ਅਬੂ ਤਮਾਮ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਦੀ ਇਸ ਰਝਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਹਤ੍ਰੀ ਦਾ ਹਮਾਸਾ ਸਭ ਤੋ” ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ. ਐਨ ਬ੍ਰਿ.? ਲਿ, ਹਿ. ਅਰ.--ਨਿਕਲਸਨ 

ਹੱਮਾਦ-ਅਲ-ਰਾਵੀਆਂ : _ਪੂਰਵ-ਇਸਲਾਮ _ ਅਰਬੀ 
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੋਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਵੀ ਦਾ ਇਕ 'ਰਾਵੀ” ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਦੇ ਜਾਦੂ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਹੱਮਾਦ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 
ਹੀ 'ਰਾਵੀ' ਸੀ । ਉਮੱਟੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 

ਪਰੈਪਰਾ ਆਮ ਪਚੱਲਤ ਸੀ । ਹੱਮਾਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ 

ਉਸਤਾਦ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ 

_ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੂਖਮ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ 
ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 

ਕਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੱਮਾਦ ਦੀ ਅਰਬੀ ਕਵਿਤਾ 

ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ” 

ਪਿਆ ਘਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਹੱਤਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 

ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ 
ਹੱਮਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੌ ਪਹਿਲੋਂ 

ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈ'ਕੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼-ਬ-ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਥੱਕ 

ਗਿਆ ਤੇ ਐਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਚਲਾ 
ਗਿਆ । ਜਦੋਂ” ਖ਼ੋਲੀਫ਼ੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੱਮਾਦ ਨੇ ਇਕੋ ਬੈਠਕ 

ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2900 ਕਸੀਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ 

ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਚੋ ਕੇ ਹੱਮਾਦ ਨੂੰ 1000 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ (ਦਿਰਮ) 
ਇਨਾਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੋ ਰ੍ 

ਦੇ 

ਹ. ਪੂ.--ਲਿ. ਹਿ. ਅਰ.--ਨਿਕਲਸਨ 

ਹਮਾਯੂੰ : ਵੇਖੋ, ਹੁਮਾਯੂੰ 

ਹਮੀਰ (ਰਾਜਾ ਰੈਨਥੇਭੋਰ) : ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ 

ਤੋੱ' ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰੈਨਬਭੋਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇਂ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਹਮੀਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਸ਼ ਵਿਚੋ' ਸੀ। ਸੈਨ 1282 

ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੈਸ਼ ਆਪਣੇ 
ਸਿਖਰ ਤੋ ਸੀ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 

ਗੁਲਾਮ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਹਮੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠ'ਉੱਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੰਗਲਗੜ੍ਹ 
ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਟੀਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ । ਸੈਨ !290 ਵਿਚ 

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿ 

ਚਾਹਵਾਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੈਨਥੰਭੋਰ 

ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਐਪਰ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ 
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ਨੂੰ ਕੋਦੀ ਖ਼ ਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਲਾਉੱਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਨਾਂ ਕੀਤਾ । 

ਐਪਰ ਸੈਨ 1300 ਈ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਉ'ਦੀਨ 

ਦੀ ਸੈਨਾ ਗੁਜਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 

ਤਾਂ ਮੁਹੈਮਦਸ਼ਾਹ ਦੰ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ 

ਰੈਨਖੰਭੋਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪਨਾਹ ਲਈ । ਅਲਾਉ ਦੀਨ ਦੀ ਰੰਨਥੈਭੋਰ ਦੇ 

ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਵੱਲੋ" ਉਸਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਾਉੱਦੀਨ ਭੜਕ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਂਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ 

ਐਪਰ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਰ ਖਾਂਧੀ । ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 
ਖ਼ਿਲਜੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 
ਕਿਲੋਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚ੍ਰੱਕਣਾ ਪਿਆ । ਭਾਵੇ" ਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਅਲਾਉ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਪਰ 

ਬਹਾਦਰ ਹਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

ਖ਼ਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌ'ਪਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ । ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 

ਕਰਨੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਟਮ ਹੈ । ਹਮੀਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। 

ਰਾਜਕ੍ਮਾਰੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੌਹਰ ਵਰਤ 

ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ 

ਹਮੀਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਮਣ 
ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ । ਬੜਾ ਘੌਰ ਯ੍ਰੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਤ ਆਪਣੇਂ ਧਰਮ 

ਹਿਤ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮੀਰ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਰਾਜਪੂਤੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ 1 ਹਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ 

ਕਾਰਨਾਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ । ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਰਧ-ਇ!-ਹਾਸਕ ਕਾਵਿ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ” ਪ੍ਰਾਚੀਨ 'ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਪੈਲਗਮ' ਵਿਚੇ ਸੈਕਲਿਤ ਹਮੀਰ ਸਬੈਧੀ 

ਕੁਝ ਛੋਦ ਹਨ । 'ਹਮੀਰ ਰਾਸੋ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ 

ਸ਼ਾਰੇਗਧਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡਕਾ ਦੀ 

ਰਚਨਾ 'ਹਮੀਰ ਕਾ ਕਬਿੱਤ”, ਕਵੀ ਭਾਣ ਦੀ 'ਹਮੀਰ ਦੋ ਚਉਪਈ' 

ਤੋ” ਇਲਾਵਾ ਜੈ ਚੈਦ ਸੂਰੀ ਦਾ 'ਹਮੀਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ" ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 'ਹਮੀਰ ਰਾਸੋ” ਕ੍ਰਿਤ ਮਹੇਸ਼, “ਹਮੀਰ ਰਾਸੋ' ਕ੍ਰਿਤ 
ਜੋਧਰਾਜ 'ਹਮੀਰ ਹਠ” ਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਤੇ 'ਹਮੀਰ-ਹਠ' ਕਿਤ 

ਚੰਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਜਪੇਯੀ (ਜਿਸਦਾ ਆਸਰਾਂਦਾਤਾ ਪਟਿਆਲੋ ਦਾ ਰਾਜਾ 
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ) ਆਦਿ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ 
ਅਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 12:90; ਹਿੰ:ਸਾ.ਕੋ, 22634 ਮ. ਕੋ, 261. 

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਾ ਨਾਭਾ) : ਇਹ ਨਾਭੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 
ਰਾਜਾਂ ਸੀ । ਮਿਸਲ ਫ੍ਰਲਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ 
ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋ' ਨਾਭਾ ਵੈਸ਼ ਚਲਿਆ। 

ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1753 ਈ. ਵਿਚ 

ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 1754 

ਈ. ਵਿਚ ਸੂਰਤੀਏ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ 

ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਗੁਰਦਿੱਤੋ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿਛੋ' ਧਨੌਲੇ, ਪੱਖੋੱ 

ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਭਾਲੀ । 
ਇਹ ਚੌਗੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1755 

ਈ., ਵਿਤ ਇਸਨੇ ਨਾਤਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਜ- 
ਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ । ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀੜੇ । ਸੈਨ 1763 ਈ. ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ 

ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨ ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇਂ 

ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ 1 

ਹਾਂਸੀ ਢੇ ਮ੍ਰਗਲ ਗਵਰਨਰ ਰਹੀਮ ਦਾਦ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਮੀਰ ਸਿਘ 

ਨੇ 1776 ਈ. ਵਿਚ ਰੋੜੀ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ । 

ਹਮੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੀਵਾਨ, 

ਜੋ ਕਿ ਕੁਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਸੀ । 

ਕਪੂਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਇਕ ਫਾਰ ਜੀਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ 

ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆਂ । ਉਸਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਰਗਨੇ 

ਅਮਲੋਹ ਤੇ ਭਾਦਸੋ' ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈਗਰੂਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ 

ਲਿਆ । ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇਸੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੜਦੀ 

ਰਹੀ । ਅੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ 
ਲਿਆ ।ਪਟਿਆਲੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । 

ਸੈਗਰੂਰ ਹਮੋਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ'ਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਤੇ 
ਭਾਦਸੋ” ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 

ਦਸੈਬਰ, 1783 ਈ, ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 

ਨਾਭੇਂ ਵਿਖੋ ਹੋਈ 1 ਇਸਦੀ ਸਮਾਧ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰਬ 
ਵੱਲ ਹੈ । 

0੧ 

॥੨੧ 

ਹ, ਪੁ.--ਮ: ਕੌ: : 261; ਸਿੱ. ਮਿ: $ 1922 ਤਵਾ. ਗੁ. ਖ. 2:629, 

ਹਮੀਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
ਖੇਤਰਫਲ 7,192 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 1,944 168 
(1981) ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 
ਝਾਂਸੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੁੰਧੇਲਖੋਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ 
ਜਮਨਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਪਠਾਰ _ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਹੌਬਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਕਲੀ ਝੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 
ਹੈ । ਇਹ 6 ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਜੋ ਕਪਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਵੀਆਂ 
ਪਹ ੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬੋਤਵਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਧਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਰਮਾ ਨਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੌਗੀ ਨਹੀ” ਸੀ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 
ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੈਗੀਆਂ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ 
ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ 
ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਗਈ । ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚਾਉਲ, ਕਣਕ, ਜੌ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ 
ਤੋਲ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ । 

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਚਰਖੜੀ, ਮਹੋਬਾ, ਮੌਦਹਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਠ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 



ਹਮੀਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ 

ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀ` ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.<- ਇੰਪ. ਗੰ. ਇੰਡ, 13213. 

ਹਮੀਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ -ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਪਹਿਲੀ ਸਤੌਬਰ, 1972 ਈ. ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚੋ" ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ 

ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਉਪ ਮੰਡਲ, 

ਬਦਸਰ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ, ਅਤੇ ਡੇਹਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸੈਤਾਲਾ ਤੋਂ ਕੂਰਨਾ 

ਪਟਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਹਮੀਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਢੂਰੰਡਲਾ 

ਬਲਾਕ ਉਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੋ ਦਾ 

ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1,118 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮ- 

ਸ਼ਰਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3,17,751 

ਹੈ । 

ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹਨ । 

ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੈਧਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌੜਾਂ ਲਈ ਇਕ 

ਸੌ ਕਿਲੌਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ । ਬਰਸਾਤ 

ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿ- 

ਕਾਰੀਅ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ 

ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ- 

ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੋ ਲੌਕਾ ਨੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ 

ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀ” 

ਸੀ ਗਈ । ਹੁਣ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਲ ਇਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਮੀਰਪੁਰ 
ਵਿਚ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੇੱਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਸਥਾਨ 30-20 ਕਿ, ਮੀ. ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀ' ਹੈ । ਵਿਕਾਸ 

ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਜੋ ਗੁੰਘਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ ਹੈ । ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਤੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਕ 

ਪਾਲਿਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ । 

ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਈ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਥੋਂ” ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੋਵਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਜਿੱਧ ਸੁਤੋਤਰਤਾ ਸੈਗਰਾਮੀਏ 

ਇੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 

ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿਤਾਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਦੌੜ ਕਸਬੇ ਵਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਸਬ` ਆਪਣੇ 
ਚੌਗ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਰਗਾਨਾਂ 

ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ । 

ਹ ਪੁ.--ਵਿੰਪ-ਗ. ਇੰਡ. 13:13; ਐਨ. ਬਿ 11:35. 

ਹਮੀਰਪੁਰ : ਸ਼ਹਿਰ --ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਂ 
ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ 

ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਢੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋ" ਨੇੜੋ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ 

ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਦਾ ਸੌਗ਼ਮ ਹੈ । ਕਾਨਪੁਰ ਇਸ ਤੋ" 62 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ 

ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ । ਬਾਂਦਾ ਇਥੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 60 ਕਿ. ਮੀ, ਦੀ . 
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ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਹਮੀਰਪੁਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੇ 

ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ 

ਨੀਹ ਹਮੀਰ ਦੇਵ, ਕਰਚੂਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਵਿਚੋ” 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਕਬਰ ਸਮੇ” ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਪਰਗਨੇ 

ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 

ਇਥੋ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । 

ਹਮੀਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--21,376 (1981) 

31740' ਉ. ਵਿਥ.; 76530" ਪੂ. ਲਬ, 

ਹ: ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13:13 : ਐਨ. ਬ੍ਰਿ- ਮਾ- 5663. 

ਹਮੁਰਾਬੀ : ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਮੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੌ' ਸਭ ਤੋ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 

ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕੀਆਂ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 21ਵੀ” ਈ. 

ਪੂ. ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਐਮੀਸਾਦੂਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀਨਸ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 

ਸਥਾਨ ਤੋ' ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲੀਆਂ 20,000 ਤਖਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਲ. 1792-1750 ਈ. ਪੂ. ਜਾਂ 1728-1686 ਈ. ਪੂ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੈਧੀ ਖਗੌਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੁਰਾਬੀ 

ਸ਼ਾਇਦ 1950 ਈ ਪੂ. ਵਿਚ ਜਾਂ 1700 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ 

ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ! ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇਂ 

ਪ੍ਰਾਤਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ -ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਅਨੋਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇ' ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਇਦਿਆਂ ਤੇ" ਵੀ 

ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਐਮੋਰਾਈਟ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰ 

ਬਾਬਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਸੀ ਅਤ ਹਮੁਰਾਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 31ਵੇ” 

ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਾਰਸਾਂ ਦੇ ਰਿਮ-ਜਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਉਪਰੈਤ 

ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੁੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ । ਵਿਮਨ ਬ-ਬਲ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਜਲਾ- 

ਫਰਾਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚੋ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 

ਵੱਲ _ਅਸੀਰੀਆ ਤੋ` ਅੱਗੇ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸੀਰੀਆਈ ਤੱਟ ਤਕ 

ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਭਾਵੇ ਇਸਨੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ 

ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੋੜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇ" ਸਾਲ 

ਵਿਚ ਈਰੈੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਇਸੈੱਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆਂ । 

ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ 10ਵੇ' ਅਤੇ 35ਵੇ' ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਵਾਰ 

ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਲਗੂਮ 37ਵੇ' ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਾਰਸਾ ਅਤੇਂ 33ਵੇ” 

ਅਤੇ ਫਿਰ 35ਵੇ' ਸਾਲ ਵਵਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ । ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 

30ਵੇ' ਤੋਂ 37ਵੇ' ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 

ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ । ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਖੋ'` ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 

ਮੁਤਬਲ 8ਵੇ' ਸਾਲ ਈਲਾਮ ਸੂਸੀਆਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 

; ਸੁਮੋਰ ਅਤੇ ਆਕਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਲਗੂਮ ਅਤੇ 
02੩ ੨੭ 02੧ 07 
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ਮੋਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੂਟੀਅਮ ਤੋਂ ਸੂਬਾਰਟੂ 
ਅਤੇਂ ਸੂਟੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ । 

ਉੱਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋ” ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਨਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ 
ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ 

ਗਿਆ । ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱ ਬਾਅਦ ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪੌਣ ਅਤੇ 

ਚਹੋ ਘੂੰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆਂ । 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਸੀ ਪਰ 

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦ! ਸੰਘਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਤਾ ਰਾਜ ਦੇ 40ਵੇ' ਸਾਲ ਵਿਚ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸੋਘਤਾ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ 

ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹਮੁਰਾਬੀ ਦੀ ਸੈਘਤਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ 1902 ਈ. 

ਵਿਚ ਪੂਰਾਤਤਵ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋ" ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸੈਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ! ਮਹਾਨ ਬਾਬਲੀ 
ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ । ਹਮੁਰ'ਬੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਸੋਪੌਟਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਮੁੜ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ । ਹਪੁਰਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 

ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮੈਸੋਪੌਟਾਮੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, 

ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਈ. ਪੂ. ਸਹੈਸਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 

ਸੀ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾ ਲ ਤੌੱ 
ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ । 

ਹੰ, ਪੁ.--ਐਨ, ਅਜੈ, 

6:719; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ 

13666! ਕੋਲ, ਐਨ. 92197; ਚੈ'ਬ, ਐਨ. 

8:578. 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ (ਅਵਤਾਰ) : ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ' । ਹਯਗ੍ਰਂਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਪਿਆ । ਇਸ 
ਅਵਤਾਰ ਲਈ 'ਹਯਸ਼ਿਰਸ' ਤੇ 'ਅਸ਼ਵਸ਼ਿਰਸ' ਆਦਿ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਿੱਤੇ ਸਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਸ਼ੰਖ, ਚੱਕਰ, ਅਕਸ਼ਵਲਯਾ ਅਤੇ 

ਪੁਸਤਕ (ਗ੍ਰੰਥ) ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਰ ੧ 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀ" ਬਲਕਿ ਯੱਗ 

ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਤੈਤਰੀਯ ਆਰਣਯਕ ਵਿਚ ਯੱਗ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸੌਮਾ ਇਤ ਰੀ ਹੈ. ਜਿਸਦਾ ਅਰੈਭਕ ਰੂਪ 
ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦ: ਹੈ। 

'ਪੰਚਵਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ” ਵਿਚ ਹਯਗੀਵ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਇੰਦਰ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) 
ਨੇ ਇਕ ਯੱਗ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ ਕਿ ਯੱਗ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਐਪਰ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਇਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ | 

ਬਾਕੀ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
੮ %. ੩ 

ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਧਨ੍ਸ਼ ਨਾਲ ਯੱਗ ਨੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਂ 0215 

_ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਪਾਸ 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ (ਦੇਤ) 

ਦਿੱਤਾ । ਔਤ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਉ'ਕ ਰਾਹੀ' ਯੱਗ ਦੇ ਧਨਖ ਦੀ ਡੌਰੀ 

ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਯੱਗ ਦਾ ਸਿਰ ਠਟ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੱਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸੋ' ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ 
ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਉਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ 
ਦਿੱਤਾ । 

ਇਹੋ ਕਥਾ ਸੈਕਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ` ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਵੱਸ 
ਕੋੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇ 
ਦਿੱਤਾ । ਅੱਗ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ 

ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੋ ਯੱਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਤੇ ਇਸ਼ ਨੇ 

ਧਰਮਾਰਣਯ ਵਿਚ _ਤੱਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 

ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗਾ 1 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਇਕ 

ਹਯੋਗ੍ਰੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਦੌ'ਤ ਤੇ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ 
ਬੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਸੁਰ ਨੋ ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ । ਇਸ ਤੋ” 

ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ 

- ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਿਉੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੈਤ ਦੇ ਧਨਸ਼ ਦੀ 

ਡੋਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਜੰਦੱਤਾ । 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੇ ਧਨੂਸ਼ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁਟਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਣਾ 

ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ 

ਜੌੜਿਆ ਗਿਆਂ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਉਹ ਘੌੜੇ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਪਿਆ । 

ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਜ਼ੀਰ- 

ਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਯਗੀਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ । 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 

ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਾਤਲ (ਪਤਾਲ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਧੂ 

ਕੈਟਭ ਨਾਮਕ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਹੀ” ਹੋਇਆ 1 

ਇਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 

ਕ੍ਰਮਪਾਠ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਹ.ਪ੍ਰ.--ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ, ਕੋ: 

ਹਯਗੀਵ (ਦੈਤ) : ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ' । ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਕਸ਼ਯਪ 

ਝੇ ਦਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਵਕਲਪ 

ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੇਢੇ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ । 



ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ 

ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ । 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅਮਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਦੈ'ਤ 
ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ !” ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੌਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰ ਮੰਗ ।' ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੇ 

ਕਿਹਾ, 'ਸੈਨੂੰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਤੋ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ।' ਦੇਵੀ 

ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । 

ਦੋਵੀ ਤੋ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੈ'ਤ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਅਦਿ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ 

ਕਲਪ ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਸੌ" ਰਹੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਰਨ 

ਕਰ ਲਿਆ । 

ਇਸ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦੈਤ ਦਾ ਬੱਧ ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ) । 

ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਬੱਧ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਰਕਾਸੁਰ ਦਾ 

ਮੁੱਖ ਅਨੁਯਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ 

ਅਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਇਕ ਹੋਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾਨਵ ਕਸ਼ਯਪ ਤੋਂ ਦਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 

ਵਿਚੋ' ਸੀ । ਇਹ ਦਾਨਵ ਵਿਤ੍ਰ, ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦਾ 

ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ । ਰ 

ਰ. ਪੁ.--ਹਿੰ..ਮਿ. ਕੋਂ.? ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੌ, 

ਹਯਾਤ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੁਹੈਮਦ ਹਯਾਤ ਤੋ 
ਤਖ਼ੱਲਸ “ਹਯਾਤ! ਸੀ ।` ਇਹ ਐ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ 1876 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਹਯਾਤ ਨੇ ਵੀਹ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ 

ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਤਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 

ਸਾਰੀ ਹੀਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ । ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 

ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ 

ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ” ਦੂਰੋ' ਇਸ ਪਾਸ ਆਉਦੇ ਸਨ । 

ਸੈਨ 1906 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਬੋਬਈ ਗਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਸੱਯਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ “ਨਕਦ' 

ਗ੍ਰਜਰਾਂਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਹੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਇਸ 

ਪਾਸ ਬੋਬਈ ਪੁੱਜਾ । ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ । 

ਸੈਠ 1898 ਈ. ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਲਾ 

ਦਿੱਤਾ 'ਸ਼ੈਫ਼ਤਾ' ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੈਗਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ 

ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਿਆ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸਨੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸੱਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਚਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਨੇਂ ਸ਼ੁਪਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।_ 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 19332 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.=-ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਗਜ਼, 

50 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ : ਇਹ ਦਮਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ 

ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ । ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਭੀਖਣ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਂ 

ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਭੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ । ਇਕੱਲਾ ਕਾਲੋਂ ਖ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌ 
ਕੁ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੰ ਪਠਾਣ ਪਹਾੜੀ 

ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ 1 ਰੇ 

18 ਵੈਸਾਖ ਸੈਮਤ 1744 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਾਂੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਰੈਭ ਦਿੱਤੀ । ਜਦੋ" ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਭੇ 
ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ .ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੋਦ 

ਨੇ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਤਾੜਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸੀ” ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ 

ਦੀਆਂ ਡੀ'ਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 

ਲੁੱਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਗੇ । ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੋਦ 

ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ । ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਆ 

ਰਹੇ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਠ ਸੇਰ ਦੀ ਕੁਤਕ ਮੋਢੇ 

ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 

ਦੌੜਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਤਕ ਹਯਾਂਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ 

ਜਮਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੈ ਕਿ੍ਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਤਵ'. ਗੁ. ਖ਼ਾ:; ਮ. ਕੋ.' 

ਹਰਸ਼ (ਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) : ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਕਲਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ'ਵਤ 

ਕੀਤੀ । ਰਾਣਾ ਕਲਸ ਦੇ 1089 ਈ. ਵਿਚ ਮਰਨ ਤੋ ਪਿਛੋ ਉਸ ਦਾ 

ਲੜਕਾ ਉਤਕਰਸ਼ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰੋਤੂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹਰਸ਼, ਜੋ ਕਿ 

ਇਕ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋ ਲਾਹ ਕੇ ਕੈਦ 

ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ । ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । 

ਵਿਜੇ ਸੱਲ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇਂ ਭਰਾ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ 

ਲਲਚਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਜਦੋ" ਹਰਸ਼ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗ' । ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ 

ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆਂ , ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ 

ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਮਰਾ ਕਬੀਲਿਆਂ 

ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਰੋਤ੍ੂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਅ 

ਦਿੱਤੀ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਮਰਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਚਾਲਾ ਨੇ 

ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਭੌਜ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਚਾਲਾ ਖ਼ੁਦ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਹਰਸ਼ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੈਨਿਆਸੀ 

ਦੀ ਝੌੱ'ਪੜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ 1101 ਈ. 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ` 

ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਅਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ--ਪੀ. ਐਨ. ਕੇ, ਬਮਜ਼ਈ 

ਹਰਸ਼ਕੀਰਤੀ ਸਰੀ : ਵਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖਕ 

ਸੀ । ਸੂਰੀ ਸ਼ਥਦ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਜੰਨ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗ੍ਰੰਥ 'ਜਿਓਤਿਸ਼ਸਾਰੋਧਰਾ” 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ਵਿਦਿਆ ਸਬੈਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 

ਰਖਦਾ ਹੈ ਐਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੂਜੋਂ ਕਈ ਜੋਤਿਸ਼-ਗ੍ੰਥਾਂ 
ਵਾਂਗ ਪੁ 'ਣਿਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 

ਹ.ਪੁੰ.--ਹਿ ਸੰ. ਲਿਟ, 

ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ : ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਥਨੇਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ 

ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਗਰੈਥਾਂ ਵਿਚ ਥਨੋਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਥਾਨੋਸ਼ਵਰ 

ਹੈ । ਵਰਧਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ 

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਨੰ ਵਰਧਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ 
ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋਢੀ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ (604 ਈ ) ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ 

ਵਡਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਥਾਨੋਸਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਹਰਸ਼ 

ਵਰਧਨ, ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਦਾ ਛੌਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ 

ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਕਿ ਉਥੋ” ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਗ੍ਰਪਤ ਨੇ 

ਹਰਸ਼ ਦੇ ਭਣਵਈਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਦਨ (ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ) ਨੂੰ ਕਤਲ 

ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਲ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰਾਜ 

ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਵ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ.। ਪਰੰਤ੍ਰ ਦੇਵ ਗ੍ਰਪਤ ਦੇ ਦੋਸਤ, 

ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਨੇ ਧੋਖੋ ਨਾਲ ਫਾਜ ਵਫਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 1 

ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ 16 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਸਭ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ 

ਆਪਣੀ ਭੋਣ ਰ'ਜਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋ' ਛੁਟ ਕੋ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 

ਸੀ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੌ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਥਨੇਸਰ ਅਤੇ 

ਕਨੌਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਗਈ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕਨੌਜ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆਂ । 

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਾਸਕਰ ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਮਿਤੱਰਤਾ 

ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਹਾਰ ਗਿਆ । 

ਹਾਰਨ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚਾਲੂਕੀਆ ਰਾਜਾ ਪੁਲਕਸੈਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 

ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਾਂ । 

606 ਈ. ਤੋ` 612 ਈ. ਤੱਕ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 

ਜੱਤੇ । ਇਸਨੇ ਪੰਜਬ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ। 

630 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਵਲਭੀ) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਧਰੂ 

ਹੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਛ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ 
ਲੁਆ । ਧਰੂ ਸੈਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੌਚ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਰਾਜਾ ਦਾਦਾ 
7ਜੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ । ਹਰਸ਼ ਨੇ ਧਰੂ ਸੈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ 

ਗਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰੂ ਸੈਨ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ 

51 ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ 

ਲਈ । ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਕ ਵੱਧ 
ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 620 ਈ. ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਲ੍ਹਕੀਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੁਲਕਸੈਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਪਿਛੋ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ- 

ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਕ੍ਹਮਤ ਨਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ । 

ਗੈਜਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨੌੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ । 

ਗੌਜਮ ਦੀ ਜਿੱਤ (643 ਈ.) ਹਰਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ । 

ਹਰਸ਼ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ" ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਅੜੇ 

ਹਿਮਾਲਾ ਤੋ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਥਨੋਸਰ, ਕਨੌਜ, ਰੋਹੇਲਖੇਡ, ਅੱਵਧ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਗਧ ਅਤੇ 

ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । 

ਹਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰਪਰਸਤ ਸੀ । ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ 

ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ 

ਸੁਦਰ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਤਿਨ ਨਾਟਕ - ਰਤਨਾਵਲੀ, ਨਾਗਾਨੰਦ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਬਾਨ ਭਟ ਕਵੀ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ 
ਕਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਹਰਸ਼ ਇਕ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ । ਜੈ ਸੈਨ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ 

ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 

ਮਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਨੇ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਦੀ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਦੇਵਾਕਰ, 
ਮਤਾਂਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਬਾਂਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਹੀ ਸੀ । 

ਹਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋ-ਮੰਜਲੀ 
ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸਾਰ-ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਉਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਟੈਕਸਲਾ, ਉਜੈਨ ਗਤੇ ਗਯਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ । 

ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ । ਹਰਸ਼ 

ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ । ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਬੈਦਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । 

ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲਾ 

ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਭ _ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੈਤਰਤਾ 
ਦੋ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਹ ਆਪ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ 

ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਕਨੌਜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਖਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲ 20 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ 
3000 ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ 

ਗਈ । ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਚੈਲੋਜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਿਉਨਸਾਂਗ ਨੇ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ 
ਹੋ ਕੇ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਨ 



ਹਰਸ਼ੀ, ਐਲਫਰੈੱਡ ਡੇ 

ਲਗੇ । ਜਦੋ” ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜ 
ਹਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋ" ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਵਿਚ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । 

ਪ੍ਯਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਧਾਰਮਕ 

ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਦਾਨ ਅਤੋਂ ਸੈਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੌ 
ਵਿਚ ਬੋਮਿਸਾਲ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ _ਹਰਸ਼ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਥੋਂ“ ਤਕ _ਕਿ ਪਹਿਨਣ 

ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋ” ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਦਾ 'ਸੀ । ਅਜਿਹਾ 

ਹੀ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ 643 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹਿਊਨ- 
ਸਾਂਗ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 

ਬੁੱਧ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 75 ਦਿਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਏ । 

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 
ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਖਿਆ ਸ, ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 
ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸਦੀ 

ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ 

ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ ਸੀ । ਕੁਲ ਫ਼ੌਜ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ । ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ 
ਸਨ । ਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਸੀ ਜੌ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌ" ਦੀ. ਆਮਦਨ ਦਾ ਛੋਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਭੌੱ-ਮਾਮਲਾ 

ਨਕਦ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਕੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ" 
ਸਨ । ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਲੁਟ ਲਿਆ 

ਸੀ । ਇਸਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ । ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕੇ“ਦਰੀ ਹਕੂਮਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 1 

ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ 

ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿਚ ਅਣਥੱਕ ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਝਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ 
ਨਿਆਂ-ਪਸੈਦ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਸੀ । 

ਹਰਸ਼ੀ, ਐਲਫਰੈੱਡ ਡੇ : ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ 
1969 ਦੇ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 

4 ਦਸੰਬਰ, 1908 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਿਗਨ ਵਿਚ ਲੈੱ'ਸਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਬੈਕ- 

ਟੀਰੀਓਫ਼ੇਜ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸਨੇ ਮੈਕਸ ਡੈੱਲਬਰੂਕ 
ਅਤੇ ਸਾਲਵੈਡੋਰ ਲੂਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ; ਬੈਕ- 

ਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

1940 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1945 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਹਰਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਲੂਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ- 

ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਤਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਡੈੱਲਬਰੂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਜਣਨਿਕ ਪੁਨਰ ਮੇਲ ਦੀ 

52 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੋਦ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ । 

19532 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਚੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਜਰਬੇ 

ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗ ਸਮੇ' ਫ਼ੇਜ ਡੀ ਐਨ ਏ ਹੀ ਮੁੱਖ 

ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ ਐਨ ਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫ਼ੌਜ 
ਦਾ ਜਣਨਿਕ ਮਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 1958 ਵਿਚ ਐਲਬਟਟ ਲਾਸਕਰ 
ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 1965 ਵਿਚ ਕਿੰਬਰ ਜੈਨਿਟਿਕਸ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਂ । 

ਸੈਨ 1963 ਵਿਚ ਇਹ ਜੈਨਿਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਬੋਣਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5210. 

ਹਰਸ਼ੈੱਲ, ਜਾਨ ਫਰੇਡਿਕ ਵਿਲੀਅਮ : ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਫਰੈਡ੍ਰਿਕ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘਾ ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੋਂ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੈਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ, 1792 ਨੂੰ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ 

` ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਿਰ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਸਲਾਊ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋ” 

ਹੀ ਦੁਰਬਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 

1809 ਵਿਚ ਜਾਨ ਕੈੱਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਸੈਨ1812 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਸਬੋਧੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਾਇਲ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਗਲੋਂ ਸਾਲ ਇਹ ਫੌਲੋਂ 
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1813 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਣਿਤ 
ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ! 

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋ” ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੇ ਰਸਾਇਣ- 

ਵਿਗਿਆਨ, ਭੱਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨ 1821 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋ ਕਾਪਲੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ 

ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਵਰਤਣ ਦੇ ਬੋਨਜ਼ੀਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ 1 

ਜਾਨ ਹਰਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾ 

ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੈਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਮ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਯੂੁਗਮ ਤਾਰਿਆਂ 

ਸਬੈਧੀ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ, 1826 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌ ਅਚੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰੈਂਲੈਕਸ ਕਿਵੇ” 

ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ । ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਦੀਲੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ । 

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤ' ਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ-ਗੋਲੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥ ਕਿ 

ਇਹ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੋ'ਡ ਵਿਚ 

ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ” ਸੀ ਦਿੰਦਾ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਇਸਨੇ 

1825 ਤੋਂ ਸੁਰ ਕਰਕੇ 1833 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਪਵਾਇਆ । 

ਨਵੰਬਰ, 1833 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਵਿਖੇ 
ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1838 

ਵਿਚ 68,945 ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਇਕ 
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ਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੂਟੀਅਮ ਤੋ ਸੂਬਾਰਟੂ 
/ਡੇ ਸੂਟੂ ਦੀ.ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ । 

ਉੱਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋ ਪਿਛੋ“ ਇਸ ਨੌ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਨਾਵਾਂ 
ਤੇ ਅਸੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ 
ਰੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ 

ਗਿਆ । ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਤੂਫਾਨ) ਪੌਣ ਅਤੇ 

ਚਹੁੰ ਘੂੰਟਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ । . 

ਭਾਵੇ" ਇਹ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਪਰ 

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੈਘਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਤਾ ਰਾਜ ਦੇ 40ਵੇ' ਸਾਲ ਵਿਚ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸੈਘਤਾ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ 

ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹਮੁਰਾਬੀ ਦੀ ਸੈਘਤਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ 1902 ਈ. 
0. ਵਿਚ ਪੂਰਾਤਤਵ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸੈਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ । ਮਹਾਨ ਬਾਬਲੀ 

ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ_ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ । ਹਮੁਰਾਬੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਮੁੜ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ 1 ਹਪੁਰਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 

ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਫਲਤਾ ਸੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, 

ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਈ. ਪੂ. ਸਹੈਸਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 
ਸੀ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ” 
ਵੀ ਵਧੋਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈ: 13:666; ਕੋਲ. ਐਨ. 91972 ਚੈੱ'ਬ, ਐਨ. 

6:719; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੌ _8:578- 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ (ਅਵਤਾਰ) : ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 
'ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ' । ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠਾਂ ਪਿਆ। ਇਸ 

ਅਵਤਾਰ ਲਈ 'ਹਯਸ਼ਿਰਸ' ਤੇ 'ਅਸ਼ਵਸ਼ਿਰਸ' ਆਦਿ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਿੱਤੇ ਸਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਸ਼ੰਖ, ਚੱਕਰ, ਅਕਸ਼ਵਲਯਾ ਅਤੇ 

ਪੁਸਤਕ (ਗ੍ਰੰਥ) ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਸੀ । 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀ“ ਬਲਕਿ ਯੱਗ 
ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਤੈਤਰੀਯ ਆਰਣਯਕ ਵਿਚ ਯੱਗ 

ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ” ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇਂ ਪੌਰਾਣਿਕ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸੌਮਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰੈਭਕ ਰੂਪ 
ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦ: ਹੈ । 

'ਪੰਚਵਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ' ਵਿਚ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਇੰਦਰ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) 
ਨੇ ਇਕ ਯੱਗ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਅਰੋਭ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਕਿ ਯੱਗ ਦਾ ਜੌ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਡ 
ਛੰ- -- ਦੂੰ ਜਾਵੇਗਾ । ਐਪਰ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਇਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ । 

_#ਵਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
`_ "ੜੇ ਦੈਫੀ ਧਨੂਸ਼ ਨਾਲ ਯੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ %.%%- 

॥21= ਹਰਾਂ 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ (ਦੈ'ਤ) 

ਦਿੱਤਾ । ਐਤ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਉ'ਕ ਰਾਹੀ" ਯੱਗ ਦੇ ਧਨੂਖ ਦੀ ਡੋਰੀ 

ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ _ਹੋਏ ਯੱਗ ਦਾ ਸਿਜ਼ ਠਟ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੱਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੈਮ 
ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਉਤੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਯੱਗ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਦੇ ਧੜ ਦੋ ਨਾਲ ਲਾਂ 
ਦਿੱਤਾਂ 1 

ਇਹੋ ਕਥਾ ਸੈਕਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪੌ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਭ ਤੇ` ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਵੱਸ 

ਕੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਥ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੋ 

ਦਿੱਤਾ । ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘੌੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ 

ਯੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੱਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਧਰਮਾਰਣਯ ਵਿਚ ਤੱਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 

ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗਾ । 

ਪੋਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਇਕ 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਦੰ'ਤ ਤੇ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਭ ਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਸ੍ਰਾਂ ਦੇ 

ਬੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਸੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ 

ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਿਉ'ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੈ'ਤ ਦੇ ਧਨਸ਼ ਦੀ 

ਡੋਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੋ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 

___ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੇ ਧਨ੍ਸ਼ ਦੀ ਡੌਰੀ ਟੁਟਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਣਾ 

ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ 

ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੌ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਉਹ ਘੌੜੇ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਪਿਆ । 

ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰ- 

ਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਯਗਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆਂ । 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 

ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਾਤਲ (ਪਤਾਲ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋ ਮਧੂ 
ਕੈਟਭ ਨਾਮਕ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਵੀ ਇਸੋ ਅਵਤਾਰ ਰਾਹੀ' ਹੋਇਆ । 

ਇਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 

ਕਰਮਪਾਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਹਯਗੀਵ (ਢੈ'ਤ) : ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 

“ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ' । ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਯਗ੍ਰੇਵ ਕਸ਼ਯਪ 

ਝੇ ਦਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਵਕਲਪ 

ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ । 



ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ 

ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ । 

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈ' ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਦੈ'ਤ 
ਜਿੱਤ ਨਾਂ ਸਕੇ ।” ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੌਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰ ਮੰਗ ।' ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੇ 
ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਤੌ” ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ।' ਦੇਵੀ 
ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । 

ਦੇਵੀ ਤੋ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੈ'ਤ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਅਦਿ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ 

ਕਲਪ ਦੇ ਐਤ ਵਿਚ ਸੌ” ਰਹੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ” ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਰਨ 
ਕਰ ਲਿਆ । 

ਇਸ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦੀ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦੈ'ਤ ਦਾ ਬੱਧ ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ) । 

ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਬੱਧ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ” ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਅਸੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੌ ਨਰਕਾਸੁਰ ਦਾ 

ਮੁੱਖ ਅਨੁਯਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ 

ਅਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਇਕ ਹੋਰ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਾਨਵ ਕਸ਼ਯਪ ਤੋਂ ਦਨੂ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਰਾਂ 
ਵਿਚੋ" ਸੀ । ਇਹ ਦਾਨਵ ਵ੍ਰਿਤ੍ , ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦਾ 

ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ । 
ਹ, ਪੁ.--ਹਿੰ.ਮਿ. ਕੌਂ.; ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੋ. 

ਹਯਾਤ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੁਹੈਮਦ ਹਯਾਤ ਤੋਂ 
ਤਖ਼ੱਲਸ “ਹਯਾਤ” ਸੀ । ਇਹ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ! ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮ 1876 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 1 

ਹਯਾਤ ਨੇ ਵੀਹ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ 

ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਤਨਾ ਵਧ ਗਿਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 
ਸਾਰੀ ਹੀਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ । ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 
ਏਨੀ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਮ ਵਿਚਲੀਆਂ 
ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ” ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸ ਆਉਦੇ ਸਨ । 
ਸੈਨ 1906 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਬੈਬਈ ਗਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਸੱਯਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੈਮਦ ਦੀਨ “ਨਕਦ' 

ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਹੀਟ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਇਸ 

ਪਾਸ ਬੈਬਈ ਪੁੱਜਾ । ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ । 

ਸੈਠ 1898 ਈ. ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਲਾ 

ਦਿੱਤਾ 'ਸ਼ੈਫ਼ਤਾ' ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ 

ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਿਆ 

ਕਰਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸਨੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸੱਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1933 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਗਜ਼, 

50 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ : ਇਹ ਦਮਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ 
ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੋਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋ' ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ । ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਭੀਖਣ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਂ 

ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਭੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ । ਇਕੱਲਾ ਕਾਲੇ ਖ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌ 
ਕੁ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੌ ਪਠਾਣ ਪਹਾੜੀ 

ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ 1 

18 ਵੰਸਾਖ ਸੈਮਤ 1744 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਰੋਭ ਦਿਤੀ । ਜਦੋ" ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੌਰਾਂ ਤੇ 
ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ_ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੋਦ 

ਨੇ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਤਾੜਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ" ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਦੀਆਂ ਡੀ'ਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਧੋ, ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 

ਲੁੱਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਗੇ । ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ 

ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ । ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਆ 

ਰਹੇ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਠ ਸੇਰ ਦੀ ਕੁਤਕ ਮੋਢੇ 

ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 

ਦੌਂੜਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਤਕ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 

ਜਮਲੌਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਤਵਾ. ਗੁ. ਖ਼ਾ:? ਮ. ਕੌ: 

ਹਰਸ਼ (ਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ੧ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਕਲਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼'ਵਤ 

ਕੀਤੀ । ਰਾਣਾ ਕਲਸ ਦੇ 1089 ਈ. ਵਿਚ ਮਰਨ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ ਉਸ ਦਾ 

ਲੜਕਾ .ਉਤਕਰਸ਼ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰੋਤੁ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹਰਸ਼, ਜੋ ਕਿ 

ਇਕ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋ' ਲਾਹ ਕੇ ਕੈਦ 

ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ । ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । 

ਵਿਜੇ ਮੱਲ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ 

ਲਲਚਾਇਆ ਪਰੌਤ੍ਹ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆਂ । 

ਜਦੋ" ਹਰਸ਼ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੋਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗ' । ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ 

ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਪਰੋੜ੍ਹ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ , ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ 

ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਮਰਾ ਕਬੀਲਿਆਂ 

ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਰੋਤ੍ਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਬਾਅ 
ਦਿੱਤੀ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਮਰਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਚਾਲਾ ਨੇ 

ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਭੌਜ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਚਾਲਾ ਖ਼ੁਦ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਹਰਸ਼ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੈਨਿਆਸੀ 

ਦੀ ਝੌੱਪੜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ 1101 ਇ. 
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ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਅਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ--ਪੀ. ਐਨ. ਕੇ, ਬਮਜ਼ਈੀ 

ਹਰਸ਼ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੀ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖਕ 
ਸੀ । ਸੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਜੈਨ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗ੍ਰੰਥ 'ਜਿਓਤਿਸ਼ਸਾਰੋਧਰਾ” 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ਵਿਦਿਆ ਸਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 

ਰਖਦਾ ਹੈ ਐਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੂਜੋ ਕਈ ਸੋਤਿਸ਼-ਗ੍ਰੰਥਾਂ 
ਵਾਂਗ ਪ੍ਰ 'ਣਿਤ ਨਹੀ” ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਹਿ ਸੰ. ਲਿਟ, 

ਹਰਸ਼ ਵਰਧ& : ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਥਨੇਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ 

ਸੀਂ । ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਗਰੋਥਾਂ ਵਿਚ ਥਨੌਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਥਾਨੇਸ਼ਵਰ 

ਹੈ । ਵਰਧਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ 

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵਰਧਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਢੀ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ (604 ਈ ) ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ 

ਵਡਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਥਾਨੋਸਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਹਰਸ਼ 

ਵਰਧਨ, ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਦਾ ਛੌਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਂ 

ਤੇ ਚੜ੍ਹੱਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਕਿ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਗੁਪਤ ਨੇ 

ਹਰਸ਼ ਦੇ ਭਣਵਈਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਦਨ (ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ) ਨੂੰ ਕਤਲ 

ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਸ੍ਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰਾਜ 

ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਵ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਦੇਵ ਗ੍ਪਤ ਦੇ ਦੋਸਤ, 

ਬੈਗਾਲ ਦੋ ਰਾਜੇ ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਨੇ ਧੋਖੰ ਨਾਲ ਟਾਜ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ 16 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ 

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਾਜਸ੍ਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋ" ਛੁਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 

ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਥਨੇਸਰ ਅਤੇ 

ਕਨੌਜ਼ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਹੋ ਗਈ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕਨੌਜ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ । 

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਾਸਕਰ ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਮਿਤੱਰਤਾ 

ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਸ਼ਾਨਕ ਹਾਰ ਗਿਆ । 

ਹਾਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚਾਲ੍ਹੂਕੀਆ ਰਾਜਾ ਪੁਲਕਸੈਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੌਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

606 ਈ. ਤੋ 612 ਈ. ਤੱਕ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 

ਜਿੱਤੇ । ਇਸਨੇ ਪੰਜ'ਬ, ਬੈਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ। 

630 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਵਲਭੀ) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਧਰੂ 

ਸੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਛ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ 
ਲਿਆ । ਧਰੂ ਸੈਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੌਚ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਰਾਜਾ ਦਾਦਾ 
ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ । ਹਰਸ਼ ਨੇ ਧਰੂ ਸੈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰੂ ਸੈਨ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ 
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ਲਈ । 

ਗਿਆ । 

ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਕ ਵੱਧ 

ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 620 ਈ. ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਲ੍ਹੂਕੀਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੁਲਕਸੈਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 

ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਪਿਛੋਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਉੱਤਰ ਹਿੰਦ- 

ਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ । 

ਗੈਜਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ । 

ਗੈਜਮ ਦੀ ਜਿੱਤ (643 ਈ.) ਹਰਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ । 

ਹਰਸ਼ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ” ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਅਤੇ 
ਹਿਮਾਲਾ ਤੋ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਥਨੇਸਰ, ਕਨੌਂਜ, ਰੋਹੇਲਖੋਡ, -ਅੱਵਧ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਗਧ ਅਤੇ 

ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । 

ਹਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰਪਰਸਤ ਸੀ । ਇਹ ̀  

ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ 

ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ 

ਸੁਦਰ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਟਕ - ਰਤਨਾਵਲੀ, ਨਾਗਾਨੰਦ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਬਾਨ ਭਟ ਕਵੀ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ 

ਕਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. 

ਕਿ ਹਰਸ਼ ਇਕ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ । ਜੈ ਸੈਨ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ 
ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਨੇ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਦੀ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਦੇਵਾਕਰ, 
ਮਤਾਂਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਸੀ । 

ਹਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੋ-ਮੰਜਲੀ 
ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਸਾਰ-ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਉਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਟੈਕਸਲਾ, _ਉਜੈਨ ਗਤੇ ਗਯਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ । 

ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ । ਹਰਸ਼ 

ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ । ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋ ਬੈਦਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । 

ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ _ਵਿਚ ਹਰਸ਼ _ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹ . ਦਿਲਾ 
ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਭ _ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ _ਸੁਤੈਤਰਤਾ 
ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਹ ਆਪ ਬੁੱਧ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੁਜਾ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਸਮੋ" ਕਨੌਜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਖਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ 
3000 ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਂਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ 
ਗਈ । ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਚੈਲੌਜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਿਉਨਸਾਂਗ ਨੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਂ ਦਿੱਤਾ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ 
ਹੋ ਕੇ ਹਰਸ਼ ਅਝੇ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਨ 



ਹਰਸ਼ੀ. ਐਲਫਹੈੱਡ ਡੇ 

ਲਗੇ । ਜਦੋਂ` ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜ 

ਹਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਹਿਉਨਸਾਂਗ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਧਾਰਮਕ 

ਇਕੱਠ ਹੈਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਵਿਚ ਬੋਮਿਸਾਲ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ _ਹਰਸ਼_ਹਰੇਕ 
ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਥੋ” ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਨਣ 

ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋ” ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ 

ਹੀ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ 643 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹਿਊਨ- 
ਸਾਂਗ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 

ਬੁੱਧ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 75 ਦਿਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਂਏ । 

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 
ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸਦੀ 

`ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ 

ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ ਸੀ। ਕੁਲ ਫ਼ੌਜ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ । ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 

ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਪਤ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ 

ਸਨ । ਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ - ਲਗਾਨ ਸੀ ਜੋ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਭੌੱ-ਮਾਮਲਾ 

ਨਕਦ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੇਖਿਅਤ ਨਹੀ” 
ਸਨ । ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਲੁਟ ਲਿਆ 

ਸੀ। ਇਸਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ । ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕੇ'ਦਰੀ ਹਕੂਮਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ 

ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਣਥੱਕ ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਝਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ 

ਨਿਆਂ-ਪਸੈਦ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਸੀ । 

ਹਰਜ਼ੀ, ਐਲਫਰੈੱਡ ਡੇ : ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ .ਦੇ 
1969 ਦੇ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 

4 ਦਸੈਬਰ, 1908 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਿਗਨ ਵਿਚ ਲੰਸਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਬੈਕ- 

ਟੀਰੀਓਫ਼ੋਜ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸਨੇ ਮੈਕਸ ਡੈੱਲਬਰੂਕ 

ਅਤੇ ਸਾਲਵੈਡੋਰ ਲੂਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ; ਬੈਕ- 
ਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

1940 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਖੌਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1945 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਹਰਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਲੂਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ- 
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਤਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇਂ ਸਾਲ ਹਰਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਡੈੱਲਬਰੂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਜਣਨਿਕ ਪੁਨਰ ਮੇਲ ਦੀ 

52 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੋਦ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ । 

19532 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਚੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਜਰਬੇਂ 

ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗ ਸਮੇ ਫ਼ੇਜ ਡੀ ਐਨ ਏ ਹੀ ਮੁੱਖ 

ਅੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ ਐਨ ਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫ਼ੋਜ 
`ਦਾ ਜਣਨਿਕ ਮਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 1958 ਵਿਚ ਐਲਬੱਰਟ ਲਾਸਕਰ 
ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 1965 ਵਿਚ ਕਿੰਬਰ ਜੈਨਿਟਿਕੋਸ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਂ । 

ਸੈਨ 1963 ਵਿਚ ਇਹ ਜੈਨਿਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਬਣਿਆ। 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਤ੍ਰਿ ਮਾ. 510. 

ਹਰਸ਼ੈੱਲ, ਜਾਨ ਫਰੇਡਿਕ ਵਿਲੀਅਮ : ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਫਰੈਡ੍ਰਿਕ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘਾ ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੈਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ, 1792 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੀ 

ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਿਰ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਸਲਾਉ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ” 
ਹੀ ਦੁਰਬਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 

1809 ਵਿਚ ਜਾਨ ਕੈੱ'ਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਸਨ1812 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਸਬੋਧੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਾਇਲ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਲੇ 
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1813 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਣਿਤ 

ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । 

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੇ ਰਸਾਇਣ- 

ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ 

_ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਨ 1821 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੌ' ਕਾਪਲੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ 

ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਵਰਤਣ ਦੇ ਬੋਨਜ਼ੀਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ । 

ਜਾਨ ਹਰਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾ 

ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਮ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਚੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਯੁਗਮ ਤਾਰਿਆਂ 

ਸਬੈਧੀ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ, 1826 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਚੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰੈਂਲੈਕਸ ਕਿਵੇ” 

ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ । ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਕੌਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ 

ਬਾਰੋ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵੇ- 
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ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ-ਗੌਲੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥ ਕਿ 

ਇਹ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ 

ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ' ਸੀ ਦਿੰਦਾ । ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 

`ਸ਼ੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਇਸਨੇ 

1825 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1833 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਪਵਾਇਮਾ । 

ਨਵੰਬਰ, 1833 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਵਿਖੇ 
ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1838 
ਵਿਚ 68,945 ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਇਕ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਤਰ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਵਿਕੀਰਨ ਮਾਪਿਆ ਜਾ 

ਕਦ ਸੀ । ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋ" ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰੈਗੀਨ ਸੂਰਜੀ 

'ਪੈੱਕਟਮ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੋਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1849 ਵਿਚ 
'ਸ ਨੇ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਆਊਟ ਲਾਂਈਨਜ਼ ਆਫ਼ 

।ਸਟ੍ਰਾਨੌਮੀ” ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਇਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੇ 
ਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ 

ਮਾਂ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਵਿਚ (1834-38) ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 

ਗੋਲੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ, ਜੋ 1847 ਵਿਚ 

ਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ । 

ਸਨ 1850 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ 
ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1851 ਦੀ ਮਹਾਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ 

'ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕੋਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ 

ਤਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ” ਦੂਰ ਲੈਦਨ 

ਫੁਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸੈਨ 1854 ਵਿਚ 

ਤਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰ'ਬ ਹੋ ਗਈ । ਸੈਨ 1856 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕਰੀ ਤੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿ- 

'ਰ ਕੌਲ ਕੈਟ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਤ ਸਮੇ ਤਕ ਖਗੌਲ-ਵਿਗਿਆਨ 

ਬੈਧੀ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਅਤ 11 ਮਈ, 187। ਨੂੰ ਕੋਲਿੰਗਵੂਡ 

“ਉਸ, ਹਾਕਰਸਾਟ; ਕੈਟ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆਂ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ. 8826; ਐਨ. ਭ੍ਰਿ- ਮਾ. 5:10. 

ਹਰਸ਼ੈਂਲ, ਫਰੈਡਿਕ ਵਿਲੀਅਮ : ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਗੋਲਵੇਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿੱਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਯੂਰੇਨਸ ਦੀ ਖੋਜ, 

'ਪਣੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਸਭ ਤੋ” ਵੱਡੀ ਦੂਰਥੀਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਣ ਕਰੋਲੀਨ ਲੁਕਰੇਜ਼ੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 
ਰੈਭਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 

ਨੌਵਰ (ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੋ 15 ਨਵੈਕਰ, 1738 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 
ਥੇ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਇਕ ਫੌਜੀ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 

/ਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈਨੋਵਰ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । 
ਨ 1757 ਵਿਚ ਹੈਨੋਵਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋ 
ਅਦ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1766 
(ਕ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਪਰਫੌਰਮਰ ਅਤੇ ਕੈਪੌਜ਼ਰ ਆਦਿ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬ੍ਹਮੰਡ- 

ਵਗਿਆਨ ਵਲ ਮੁੜ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ 

ਤਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਚੋਦਰਮਾ ਤੇ ਹੌਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਘੇਰੇ ਤੋ” 
'ਰ ਪਰੇ ਲੈ. ਗਈ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 

ਚੁਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ 

ਰਰਬੀਨ ਦੀ ਲੌੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ 

'ਰਨੋ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੋ' ਦੀਆਂ 

ਥਾਨਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹ੍ੋਚ ਤੇ" ਬਾਹਰ ਸੀ । ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਇਸ 
` ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ 

ਅਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੂਰਬੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਖਣਸ਼ਾਲਾ 

ਡਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲੋ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋਈ । 

ਸ ਨੇ ਨੇਤਰਿਕਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਦਰਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ 6,450 

ਣਾ ਸੀ । 

ਬਾਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਢੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲੰਗਜੈ'ਡਰ 
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ਅਤੇ ਭੈਣ ਕਰੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਖਗੌਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 

ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਆਰੈਭਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ । ਸੋਨ 1781 ਵਿਚ 
ਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਈ 

ਜਿਸ_ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ” 
ਸੀ। ਐਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯ੍ਰਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ“ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ । ਵਿਲੀਅਮ 

ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 
ਦੀ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋ" ਕੱਪਲੇਂ ਮੈਡਲ ਇਨਾਮ ਵਜੋ ਮਿਲਿਆਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲੋ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1782 ਵਿਚ ਇਸਦੇ 
ਦੋਸਤ ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਜਾਰਜ ਤੀਜੇ ਪਾਸੋ” ਇਸਨੂੰ 200 

ਪੌੱਡ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ 1787 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰ ਜੋਜ਼ੈੱਫ ਬੇਕਸ 
ਪਾਸੋ 50 ਪੌੱਡ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗੇਵਾਈ । ਇਸੇ ਸਮੇ ਇਹ ਜਾਰਜ 

ਤੀਜੇ ਦਾ ਖਗੌਲ ਵੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਜਦੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਭਾਵੇ ਇਸ 

ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਮ 

ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਇਸ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਦ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ `ਸੀ । 

ਕੁਝ _ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ 

ਦੂਧੀਆ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਇਹ 

ਚਮਕਦੇ ਦਵ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸੰਨ 1731-82 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ-ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ 

ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋ” ਨਿਖੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 

ਧੁੰਦ-ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਰਿਆਂ 

ਵਿਚੋ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸੈਨ 1787 ਵਿਚ ਹਰਸ਼ੈੱਲ, ਓਲਡ ਵਿੰਡਸਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 
ਸਾਲ ਸਲਾਉ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਗੁਜਾਰਿਆ । ਜਦੋੱ' ਚੈਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲੀਨ ਦੀ ਕੌਪਨੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ।` ਕਰੋਲੀਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 1736 ਤੋਂ 1797 ਤਕ ਅੱਠ ਧੂਮ 
ਕੇਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1739 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ 

ਯਤਰ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੈਕੂਲਮ ਧਾਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 

ਵਿਆਸ 122 ਸੈ ਮੀ (48 ਇੰਚ) ਅਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਦੂਰੀ 12 ਮੀ. (40 

ਫੁੱਟ) ਸੀ । ਇਹ ਯੌਤਰ 18ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋ” 
ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਸਦਕਾ ਇਸਨੇ 2,506 

ਧੁੰਦ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਲਾਗ ਅਤੇ 848 ਯੁਗਮ-ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ 

ਇਕ _ਕੈਟਾਲਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ 70 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਏ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 

1800 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਨਫ਼ਾਰੈੱਡ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਔਲਾਨ ਹੀ ਸੀ 
ਸਗੋ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਦੀ ਖੋਜ ਸੈਬੋਧੀ 

ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨ 1816 ਵਿਚ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ । ਐਤ 25 

ਅਗਸਤ, 18223 ਨੂੰ ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਿਰ ਵਿਚ ਸਲਾਊ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦਾ 

ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ ਬ੍ਰਿ. ਮੈ. 8:825; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5:10. 
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ਹਰ, ਹਰਬਰਟ ਥੈਕਰ : ਭਾਫ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ- 
ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਾਰਚ, 
1876 ਨੂੰ ਡੋਨਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲਵੇ 

ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਬਤੌਰ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਅਤੇਂ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ 

ਦੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਹ 1906 ਵਿਚ ਨਾਰਫੋਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇਂ 

ਰੋਆਨੋਕ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰਡੌਟ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਡੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਯੋਤਰ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯੋੌਤਰ ਬਣਾਇਆ . 

ਜਿਹੜਾ ਡੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਬੋਧੀ ਕੌਮ ਕਾਰਨ 

ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1908 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ 
ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਪਨੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੌਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਸੈਨ 1913 ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ 1 

ਚਾਰ ਸ'ਲਾਂ ਮਗਰੋ' ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਉਸ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਐੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਇਸ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਵਿਚ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਦੇ “੬੦6੯ 122੯€10]701€15 

1੧ 5੧੩7੧ 10760€5 (1913) ਨਾਮੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸੁਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 

ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਟਿਸ=ਰੇਟਿਯੂ ਅਵੇਗ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ 

- ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਫ਼ਮ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 

ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬਨ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀ ਦੋ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 

ਇਸ ਨੇ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੀਟ 

ਕਾਰਪੋਰੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕੇਮ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 

1916 ਵਿਚ ਇਜ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਜਣਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰੀ ਤੋ" ਨਿਯੰ- 

ਤਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ 

ਮਗਰੋ` ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜ ਦੇ ਕਈ .ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । 

19 ਦਸੈਬਰ, 1933 ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੈੱਲਫੀਆ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 57. 

ਹਰਕਜੈਗ, ਫ਼ਰੈ ਕ : ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤ 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਸਤੌਬਰ, 1 863 ਨੂੰ ਵਰਸ਼ੈਟਸ ਵਿਖੇ 

ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਰੱਜੇਹੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੈਤੂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ 
ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੈਨ 1890 ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । ਇਜ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਐਗ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਪੜਚੋਲ ਹੈ । ਸੈਨ 2895 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 01 100%' 

(੧੧੦੦ 110੨5) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸੋਗਜ਼ੀਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ 

ਸਦੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨਵਾਦੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ- 

ਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿੱਛੋ' ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਗੋਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ! 

24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1954 ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4: 1042. 

ਹਰਕੁਲੀਸ : ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ- 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਸੀ । ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਰਾਕਲੀਜ਼ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਅਤੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਹਰਕੁਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਮਿਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਡੌਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਾ 

ਯੋਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਰਗੋਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਛੌਟਾਂ 

ਸਰਦਾਰ ਸੀ । ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਊਸ ਅਤੇ ਐਲਕਮੀਨ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਐਲਕਮੀਨ ਪਰਸੀਅਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ । ਜ਼ਿਊਸ ਨੇ ਕਸਮ 

ਹਰਕੁਲੀਸ 

ਖਾਧੀ ਕਿ ਪਰਸੀਅਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ 

ਬੱਚਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜ਼ਿਉਸ ਦੀ 

ਈਰਖਾਲੂ ਪਤਨੀ ਹੋਰਾ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇਉਰਿਸਥੀਅਸ ਨਾਂ ਦਾ 
ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ 

ਬਾਲ ਹਰਕੂਲੀਸ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
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6) ਇਸੀ ਆ । ਜਦੋਂ' ਹਰਕ੍ੁਲੀਸ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਏਊਰਿਸਥੀਅਸ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਰਾ 

ਦਲਾ-ਲਉ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣੇਂ ਪਏ । ਹਰਕ੍ਰਲੀਸ ਦਾ ਸਭ 

ਹਿਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 
ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਸਨ । 

ਹਰਕੁਲੀਸ ਨੇ ਆਰਕੋਮੀਨਸ ਰਾਂਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਓਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ 

ਭਆਨਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਜਾਂਦੀ 

ਗ-ਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹੇਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ 

ਹੋਤੀ ਅਤੇ ਹਰਕੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 
(ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 

/ ਇਉਰਿਸਥੀਅਜ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ । ਇਊਰਿਸਥੀਅਸ ਨੇ 

ਗਰਾਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ-ਭਰੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾਂ -!) 

ਹੈਮੀਆ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਲ ਇਹ ਮਗਰੋ 
।ਹਿਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; 2) ਲੈਰਨਾ ਦੇ ਨੌੱ-ਸਿਰੇ ਹਾਈਡਾ ਨੂੰ ਕਤਲ 

'ਰਨਾ; 3) ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਾਸਿਗੇ 

: ਫੜਨਾ; _4) ਐਰੀਮੈਥਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਜੈਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ; 5) 

।ਲਿਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਜੀਅਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਬਲਾਂ ਦੀ ਇਕੌ ਦਿਨ ਵਿਚ 

ਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ; 6) ਸਟਿੰਫੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ 

7ਦਮਖ਼ੋਰ ਪੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ; 7) ਕ੍ਰੀਟ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ 

ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ; 8) ਬਿਸਟੋਨਜ ਦੇ 

7ਦਸ਼ਾਹ ਡਾਇਓਮੀਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੌਰ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ; 9) 

।ਮੇਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਿਪੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕਮਰਬੈਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ; 10) 

।ਰਿਥੀਆ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਸਰੀਰੀ ਦਿਓ ਗੈਰੀਅਨ 

' ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ; 11) ਹੈਸਪਿਰਿਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ 

`ਤੇ ਰੱਖੋ ਗਏ ਸੁਨਹਿਫੀ ਸੇਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ; 12) ਪਾਤਾਲ ਦੀ 

'ਨੀਆਂ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ-ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੋਂ 

'ਤੇ ਸੈਰਬਰੱਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ । 
ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋ' ਹਰਕੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ 

|ਧ ਲੜੇ ! ਦਰਿਆਈ ਦੇਵਤਾ ਐਚੀਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਡਾਈ- 

।ਨਾਈਰਾ ਦਾ ਡੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਜਦੋ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਜਾ 
ਤਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨੈਜਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਤ-ਭੰਗ ਕਰਨ ਦ 
ਹੰਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰਕੁਲੀਸ ਨੈ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ 

ੋਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਰ ਰਹੇ ਨੈਸਸ ਨੇ ਡਾਈਐਨਾਈਰਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ 
ਕ ਉਸ ਦੇ ਜਖ਼ਮ 'ਚੋਂ' ਖ਼ੂਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਜੌ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ 

ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਡੋਬੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਡਾਈਐਨਾਈਰਾ 

ਨੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ । ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋ' ਹਰਕੁਲੀਸ ਨੂੰ 
ਤੀਕੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਊਰੀਟਸ ਦੀ ਧੀ ਆਈਓਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

? ਗਿਆ । ਡਾਈਐਨਾਈਰਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤ' ਕਿ ਆਏਓਲ ਉਸ ਦੀ 
/ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨੌਸਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 

ਵਚ ਲਿਬੜਿਮ' ਇਕ ਕਪੜਾ ਹਰਕ੍ਰਲੀਸ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 

ਹਰ ਖ਼ੂਨ ਫਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਕੁਲੀਸ ਦੀ 
ਰਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥੀ ਉਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ 

ਮੈਟਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਨੀ ਭਾਗ #਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 

ਮਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਾਗ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਹੇਰਾ ਨਾਲ 

ਝ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ 

ਲਆ । 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਰਕੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ, 

41) 0/' 
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ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ- 

ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਚੈਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬ- 

ਸੂਰਤ ਚਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ੍ਹ ਪਰ ਕਦੇ 

ਕਦੇ ਬਰੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਟਲੀ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇ” 

ਹੋਰ ਲੌਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈਂ 

ਪੂਜਦੇ ਸਨ । 

ਰ੍ ਇਕ ਹੋਰ ਹਰਕੁਲੀਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ 

ਜ਼ਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਜ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਸੀ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ.ਬ੍ਰਿ ਮਾ, 4:1036; ਐਨ. ਐਮ. 14:120; ਕੋਲ. ਐਨ੪ 

62354; ਐਨ. ਮਾਈ. ਪੰ. 192. 

ਹਰਕੁਲੇਨੀਅਮ : ਹਰਕੂਲੇਨੀਅਮ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਗਰ 

ਸੀ ਜੋ ਨੇਪਲਜ਼ ਤੇ ਪੰਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸੂਵੀਅਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ 

ਵਿਚ ਸਥਿੱਤ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬੋਧ ਯੂਨਾਨੀ ਨੇਪਲਜ਼ 

ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਮਨਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 

ਪਰ ਐਤ ਵਿਜ ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਨੀਰੋਂ ਦੇ 

ਸਮੇ' ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ 79 ਈ. ਪੂ. ਦੀ 

ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵਸੂਵੀਅਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਨਗਰ ਪੰਪੀ ਸਮੇਤ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 

ਕੁਝ ਹਿੱਸੋਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1719 

ਤੋ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਗਰ ਲਾਵੇ ਦੇ 

ਮਾਦੇ ਹੇਠਾਂ 15 ਮੀ. ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਠੌਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ/ਈ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੈਨ 

1927 ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 

ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਰਾਜੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੋ ਨੂੰ 

ਬੇਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 8:4191, 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੈਥਰ, 1915 ਨੂੰ 576 ਚੱਕ, 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖ੍ੂਪੁਰਾ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ 

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । 1931 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਮ 

ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ “ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ” 

ਵਿਚ ਚੰਨੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗਮੰਚ 

ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਇਕਾ ਬਣੀ ! ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤ 

ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਂਟਆ ਰਿਹਾ 1 ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਫੱਰਮਨ ਤ੍ਰਿਸਰੀਅਨ 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ 

ਗਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚਲਾਇਅ`। 

1942 ਤੋ' 1947 ਤਕ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵਿਮੈੱਨ 

ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ । 
1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਪਿਛੋ ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿਚ 'ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੇਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤ ਨਵੇਂ” ਸਿਰਿਓ” 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗ-ਮੰਚ ਲਈ ਜਦੌ-ਜਹਿਦ ਅਰੈਭੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਮ. ਏ. 

ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਕਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੈਕਦਰਾਰ 

ਲੱਗ ਗਿਆ । ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਟਸਿਟ 
ਵਿਚ ਰੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਂਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 



_ਹਰਟਸ (ਇਕਾਈ) 

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਜਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਤੀ ਥਾਪਿਆ 
ਗਿਆਂ । 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 
ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨ- 
ਯੋਗ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਆਈ, 
ਸੀ. ਨੰਦਾ ਤੇ ਬਲਵੈਤ ਗਾਰਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 1937 ਵਿਚ ਕਮਲਾ 
ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋ' ।ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ _ 
ਸਾਹਿਤ-ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ “ਰਾਜਾ ਪਰਸ” (1938), 'ਦੂਰ 
ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ" (1939), 'ਅਨਜੋੜ' 
(1941), 'ਥੋਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ' ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 
(1941), 'ਦੋਸ਼' (1948), “ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਮੇਗ ਘਰ? (1953), $ 

ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੋਨ' (1954), 'ਰੱਤਾ ਸਾਲ੍ਹ' (1957), 'ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ' 
(1962), 'ਕੈਚਨ ਮਾਟੀ (1962), 'ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ' (1969), 
'ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ' (1970), 'ਕਲ੍ਹ ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ” 
(1972), 'ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਨੂਰ” (1973) ਆਦਿ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ- 
ਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 'ਅਨਜੋੜ”, 'ਰੱਤਾ ਸਾਲ”, ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ', 
'ਕੇਚਨ ਮਾਟੀ" ਤੇ 'ਚਮਕੌਰ ਦ) ਗੜ੍ਹੀ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਹ 
ਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ” ਸਗੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ" ਇਲਾਵਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ 
(1940). 'ਸੋਪਤ ਰਿਸ਼ੀ” (1943), ਪੰਜ ਗੀਟੜਾ' (1944), 'ਸਾਂਝਾ 
ਰਾਜ (1948); 'ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ' (1961); 'ਬਾਪ ਦੀ _ਘੌੜੀ' 
(1962) ਆਦਿ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ' ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿਚ', 'ਹੜਤਾਲ' ਤੇ “ਕਾਇਆ ਕਲਪ” 
ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਤੇਂ ਠੁਕਦਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਕ 
ਪ੍ਰਿਯਾ ਸਿੱਧ ਹਏ ਹਨ । 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ 
ਧਨੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗ ਮੰਚ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ । 

ਨਾਣ ਰਚਨਾ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ _ਸਿੱਪੀਆਂ? 

(1942), ਨਵੀਂ ਸਵੈਰ' (1952) ਆਦਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਰਚੇ । 
ਇਸਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇ” ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 
ਧਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਹੱਥ- 
ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 
ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ । 

` 56 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹਰਟਸ (ਇਕਾਈ) : ਔਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 

ਵਿਚ ਇਹ ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਕੇਡ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਵਿਚ ਆਵਰਤੀ ਕੌਪਨ ॥ 
ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਿੱਤੀ ਗ ਹਰਟਸ ਹੋਵੇਗੀ । 
ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਸੋਟ ਹੈ । ਸੈਨ 1935 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟੋ- 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਂ-ਪੱਧਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਹਰਟਸ ਦੀ ਬਤੌਰ 
ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਰਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਨਾਂ 

ਹਾਈਨਰਿਕ ਹਰਟਸ ਦੇ ਮਕੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੈਗ ਸਬੈਧੀ 
ਗੀਤੇ ਮੁਢਲੇ ਕੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੌ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਤਰੈਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੇੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਆਵਿ੍ੱਤੀ ਇਕ ਢੂਕਵਾਂ.ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਸੁਨਣਯੌਗ ਧੁਨੀ 

ਲਗਭਗ 20 ਅਤੇ 20,000 ਹਰਟਸ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਅਵਸੂਣਨ 

ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ 20 ਹਰਟਸ ਤੋ” ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੁਣਨਯੋਗ ਧਨੀ ਤੋ” ਵਧੇਰੇ 

ਹਰਟਸ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਆਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਵਣ ਆਵਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੈਗਾਂ ਦੀ ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਇਕ ਹਰਟਸ ਤੋਂ” ਵੀ ਘੱਟ ਤੋ” 

ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਮਾ-ਕਿਰਨਾਂ ਲਈ 10% ਹਰਟਸ ਤਕ 
ਵੀ ਨੌਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਵਿ੍ੱਤੀ 4% 1024 

ਹਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6:479. 

ਹਰਟ, ਹਰਮਾਨ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਦਾ ਜਨਮ 19 ਦਸੈਬਰ 1865 ਨੂੰ ਮੈਗਡੈਬਰਗ (੧1806007) 

ਵਿਖੋ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋ” ਸੈਨ 
1912 ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਸੇੱਨ (61688) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਡੋ- 
ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਦੀ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀ '106੦॥£700805600 63380180%' 

(1921-37) ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਇੰਡੌ-ਯ੍ੂਰਪੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਬੋਧਾਂ 

ਬਾਤੇ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀ “120੬ 1060801800" ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਬੁਗਮੈਨ (%੩1 

ਸ੮੫ਛ॥੩॥॥) ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਲਟਿਕ ਅਤੇ 

ਸਲਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾਂ । 

12 ਸਤੋਬਰ 1936 ਨੂੰ ਗੀਸੈੱਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਂਨ. ਤ੍ਰਿ ਮਾ. 5261. 

ਇਸ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 
ਵਜੌ' ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਮੋਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਸਨਮਾਨਿਆ 
ਜਾਂ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਸਾਲ 1973-74 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋ“ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ । 

ਅੱਜਕਲ _ਇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ" “ਦੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਢ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਸਿਰਜਣਾ 2 ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੇ ਪੌਸ਼ ਕਰਨ 
ਦੇ ਨਵੇ ਨਵੇ" ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹੈ, ਪੁ.--ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਤਦ! ਪੰ.ਸਾ. ਉ.ਵਿ--ਕਸੈਂਲ ਤੇ 

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਰਸ!; ਸੁਵਿਨਰ 1974-- ਭਾ, ਵਿ. ਪੰ. 

ਹਰਟਜ਼ਬਰਗ, ਗੈਰਹਾਰਟ : ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੌਤਿਕ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ `ਦਾ ਜਨਮ 25 ਦਸੈਬਰ, 1904 ਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਖੋ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੋਧੀ ਖੋਜ 

ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਅਣੂਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਰੈਡੀਕਲਾਂ। ਦੀ ਇਲੈੱਕਟ/ਂਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਜਿਆਮਿਤੀ ਤਰਤੀਬ ਸਬੈਧੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । 

ਹਰਟਜ਼ਬਰਗ 1930 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੈੱਸ਼ਨੀਸ਼ੀ ] 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਰਮਸ਼ਤਾਤ ਵਿਖੋਂ ਲੈਕਚਰ'ਰ ਲੱਗ ਗਿਆਂ । ਸੇਨ 

1945 ਤੋ' 1948 ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਯਰਕਸ ਪ੍ਰੇਖਣਸ਼ਾਲਾ, ਵਿਸਕਾਨਸਨ 
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ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1948 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 

ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਕੌਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

“ਾਣੂ ਜਾਂ ਅਣੂ _ਦੀਰਘ-ਤਰੋਗ ਵਾਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਕੀਰਨ 

ਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ _ਉਤਸਰ[ਜਤ _ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 

'ਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਕੀਰਨ ਦਾ ਸਪੈੱਕਟ੍ਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਾਣ ਜਾਂ ਅਣੂ ਦੀ ਇਲੈੱਕਟੱਨੀ ਅਤੇ ਜਿਆਮਿਤੀ ਬਣਤਰ ਤੇ 

ਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰਟਜ਼ਬਰਗ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੌਪੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨਾਂ 
'ਲ਼ _ਭੌਤਿਕੀ-ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੋ 

ਗਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ` ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ 
“ਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ 

। ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮ ਦੋ ਪਰਮਾਣਵੀ ਅਣੂਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, 

ਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟੋੋਜਨ, ਮੁਕਤ ਕਾਰਬਨ ਮੱਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਨਾਲ 

।ਧਿਤ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਤ ਰੇਤੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈੱਕਨਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 
ਤੀ ਜੌ ਅਨੇਕਾਂ ਰਜਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਹ ਲਤਾਂ 

(ਜਾਉੱਦੇ ਹ5। ਔਤਤਤਤਾਰਾ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ 

ਹੈੱਕਟ੍ਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵ ਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 

ਹਰਲੋ ਨਛੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਫ਼ਿਕ 

ਰਨਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਇਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ 

ਭ ਤੋਂ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਮ ਤਿਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 'ਮੱਲਿਕਿਊਲਰ 
ਹੈੱਕਟਹਾ ਐੱਡ ਮੱਲਿਕਿਉਲਰ ਸਟਰਕਚਰ' (1939-66) ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ.---ਐਨ. ਬ੍ਰ ਮਾ. 514. 

ਹਰਟਸ, ਹਾਈਨਰਿਕ ਰੁਡਾੱਲਫ : ਬਿਜਲ ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੈਗਾਂ 
। ਰੋਡੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ” ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨ ਭੌਵਿਕ- 

ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਫਰਵਰੀ, 1857 ਨੂੰ ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ 

ਇਆ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆ-) ਹੈਰਮਾਨ ਫਾਨ ਹੈੱਲਮ-ਹੋਲਟਸ 

। ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1880 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ' ਪੀ 

।'ਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸ3 ਕੀਤੀ। ਸੈਨ 1883 ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ 
ਝਾਰਕ ਮੈਕਮਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿਜਤ-ਚੁੰਤਕੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ 

ਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੇਨ 1885 ਤੋਂ 1889 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋ ਇਹ 

'ਰਝਜਰਹੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਖੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੰਫੇਸਰ ਸੀ 

1 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲ ਵਿਰ ਕਿਜਯ-ਚੁੰਤਤੀ ਤਰੋਗ ਪੈਂਦ' ਕਰਨ, ਤਰੋਗਾਂ ਨੂੰ 

ਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਤਰੇਜ ਦੀ ਲੋਬਾਈ ਤੇ ਵੇਗ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ 

ਵਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੈਗਾਂ ਦੀ 

।ਪਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਅਪਵਰਤਨ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, 

[ਕਾਸ਼-ਤਰੇਗਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ-ਤਰੈਤ' ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਇਸ ਨੇ 
ਤੱਧ ਕੀਤ” ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤ'ਪ ਤਰੇਗਾਂ ਬਿਜਲ ਚੁੰਤਕੀ ਤਰੇਗਾਂ ਹੀ 

7ਨ । ਸੋਨ 1899 ਵਿਦ ਬੌਨ ਯੂਨੰਵਰਮਿਟੀ ਵਿਤੇ ਭੋਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 

!ਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਗਿਸਾ ਅਤੇ ਰੇਅਰੀਕ੍ਰਿਤ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 

ਬੋਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਮਾਨਕ ਖੌਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ 

ਮੈਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 'ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਵਜ਼- 

1839, 'ਮਿਸਲੋਨੀਅਸ ਪੇਪਰਜ਼ 1896' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਿੰਜੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ 

।ਕੈਨਿਕਸ-1899' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ 
ਗਏ । 

1 ਜਨਵਰੀ, 1894 ਨੂੰ ਬੌਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ--ਐਨ ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 5.12, 

ਹਰਤਸਨ, ਅਲੈਕਸਾਂਦਰ ਈਵਾਨੋਵਿਚ 

ਹਰਟਸ, ਗੁਸਤਾਵ (ਲੂਡਵਿਕ) : ਇਸ ਭੋਤਿਕ-ਵਿਗਿ ਮਨੀ 

ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੁਲਾਈ, 1887 ਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ 

ਨੇ ਸੈਨ 1935 ਵਿਚ ਜੌਮਜ਼ ਫਰੈੱਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੈ ਭੋਤਿਕ-ਵਿਗਿਅ ਨ 

ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਾ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਮਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਉਰ
ਜਾ ਕੈਵਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰ 

ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੈ ਗਟਿੰਗੈੱਨ, ਗਿਊਨਿਕੇ 

ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤੇ 19 13 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ 

ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗੇ 

ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਫਰੰ'ਕ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ ਕੀਤਾ । ਨ 

ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋੱ ਹੀ 

ਇਲੈੱਕਟਨਿ, ਪਰਮਾਣ
ੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣ੍ਹ ਸਦ 

ਦਸਰੇ ਇਲੈਡਟੀਂਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿ 

ਉਰਜਾ ਦਾ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਵੇਲਟਾ ਵਿਚ ਸੱ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਨਨ ਪੁਟੈ'ਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਰ 

ਉਰਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹ
ੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਣਤੀ ਵਾ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਸਪੈੱਕਟ੍ਮੀ ਰੇਖਾਵਾ ਡੀ 

ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਊਰਜਾ ਸਤੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ 

ਅਨੁਸਾਰੀ `ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੀਲ ਬੋ੍ਹ ਨੰ ਉਸ ਸਣ 

ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚ ਦੋਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾਂ ਸਰਪ ਵਿਖਾਂਚ 

ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ
 ਗਈ ਸੀ । ਤੀ 

ਸਨ 1935 ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋ ਭੌਤਿਕ 

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੋ੍ਫ਼ੈਸਰ ਬਣਿਆਂ । ਸੈਨ 1928 ਵਿਚ ਬਹਿ 

ਜ਼ਾਰਲਾਟਨਬਰਗ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੇ ਹਾਕਸ਼ੂਲ ਵਿਖੋ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਇ 

ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1934 ਵਿਕ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿ 

ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋ” ਸਾਈਮਨਂਜ਼ 

ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖੌਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇ ਰਿਆਂ । 

ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾ#ਲ 
ਉਨ 1945 ਵਿਚ ਜਦੋ' ਰੂਸੀ ਫੋ ੨ 

ਸਤ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਾ 

ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰਟਸ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ 
ਰਿ ੩ ਇਹ 

ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਨ ਸਾ ਰਿ 

ਜੀਉ ਈ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੰ ਕੂ 
ਉੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲ 

ਇਉ 

ਇਹ ਖੋਜਾਂ 1955 ਤਕ ਜਰੀ ਰਖੀਆਂ ।ਇਹ 1955 ਨ 

ਲਾਈਪਸਿਕ ਵਿਖੋ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਲੀ 

ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਨੀਐੱਨ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਦੂ ਪਸਾਰ ਦੁਆਰ 

ਵੱਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਵੀ ਕੱਢਿਮਾਂ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ- ਮਾਂ . 5:125 ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 

ਹਰਤਸਨ, ਅਲੈਕਸਾਂਦਰ ਈਵਾਨੋ/ਵਚ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1872 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ 

ਅਧੀਨ ਪਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਨੇ ਨਵੀਨ ਯੂਰਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 1825 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ 

ਮਿੱਤਰ ਨਿਕੋਲਾਈ ਓਗਰੇਵ ਨਾਲ ਰਲ ਕੈ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 

ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾ 

ਲਈ ਦਸੈਬਰੀ ਬਾਗ਼ੀ (2੦੦੪ਗ॥੮॥੩£ 96615) ਤਸੀਹ ਝਲਦੇ ਰੇ 

ਸਨ । 

(੧੨ 

11:525. 

: ਇਸ ਰੂਸੀ 

ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਹੀ ਇਸ 
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ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਗਰੋ ਇਸਨੂੰ 
ਕੁਝ ਹੌਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਅਤੇ ਵਿਆਟਕਾ ਵਿਚ 

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਿਵ 
ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਰਕੀ ਤੇ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾਂ । ਇਹ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦ 
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਦੱਦੀ ਸੀ । 1842 ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਆਕੇ ਮੁੜ 

ਇਹ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ । 1846 ਈਸਵੀ 
ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਚੌਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ 1 1847 ਈ। ਵਿਚ 
ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰੂਸ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੈੱਸਰ ਤੋ ਰਹਿਤ 
ਪਹਿਲੇ ਰੂਸੀ ਪੱਤਰਾਂ _ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਸਨ “£01₹8783੧੩ 2੬268" ('ਦੀ ਪੋਠਰ ਸਟਾਰ'), '€610%੦1 

('ਦੀ ਬੈੱਲ') ਅਤੇ '/08068 760੩ 803508' । ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ '%੧6 ੧100₹3 ?' (ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ?) ਵੀ 

ਛਪਿਆ 1 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ '੯੦॥0 ੩॥੪੬₹॥ ਹਊਿ' 
('ਫ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਰ ਸ਼ੋਰ' --1850) ਅਤੇ 1954 ਦਾ ਇਕ ਕਹਾਣੀ 
ਸੈਗ੍ਰਹਿ 38੧ਫ70(6 &188" ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੈ-ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ 
ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ '੪% 835੧ & ੧੦086” 

(1861-67) ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸੀ ਗਦ ਸਾਹਿਤ 
ਦੀ ਇਕ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੌਗ ਰਚਨਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1870 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11,459; ਐਨ. ਕ੍ਰਿ. ਮਾ. 5:15. 

ਹਰਤਸਲ, ਥੀਉਡੋਰ : ਹੈਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ (ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 
ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੌਜਨਾ) ਦੇ ਮੋਢੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਮਈ, 
1860 ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਹਰਸਤਲ ਨੇ ਵੀਆਨਾ ਵਿਖੋ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 1884 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ 

ਲਸੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਵੀਆਨਾ 'ਵਿਖੋ ਇਸਨੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕਰਾਰ 
ਵਜੋ" ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਨਾਖੱਟਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਖ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਲਈ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਹਨਾ ਲਈ) ਕੀਤੇ ਜਤਨ ਹਨ । ਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ 
ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਡ੍ਰੇਫਸ 

ਕੇਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ 
ਰਚਮਿਚ ਜਾਣਾ ਅਸੋਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 1896 

ਵਿਚ ਛਪੋ ਇਸਦੇ ਪੈ'ਫਲਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ 
ਦਾ ਫ਼ੋਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 1896 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਨੇ ਯਹੂਦੀ 
ਸੈਗਠਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਸਬੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਭੋਭਿਆ 1 ਇਸਨੇ 

ਜ਼ਿਓੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿਗ ਬੇਸਲ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ) ਵਿਖੋ 
ਬੁਲਾਈ । ਅਗਸਤ 1897 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਿਓਨਿਸਟ ਸੈਗਠਨ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । ਇਸਨੇ ਵੀਆਨਾ ਤੋ '1%ਫ ੧੦੧! ਨਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਸਪਤਹਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ । ਹਰਤਸਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ 

ਜਾਂ ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਸ 

ਸਬੈਧੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 

ਵਿਸ਼ਵਕਸ਼ 

` ਨੇਪਰੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੀ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਯਹੂਦ/ਆਂ ਨੂੰ ਯੂਗੋਡਾ ਵਿਖੇ ਵਸਣ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਤਤਸਲ ਇਸ ਗੱਛ ਤੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ 1903 

ਵਿਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਓਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਰਤਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ 

ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੜਾ ਬ੍ਰਰਾ ਅਸਰ ਪਿਮਾ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 

1904 ਨੂੰ ਐਤਲਾਕ (ਆਸਟਰੀਆ) ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ। ਤ੍ਰਿ ਮਾਂ: 5:15. ਰ੍ 

ਹਰਤਵਿਕ, ਆੱਸਕਰ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਮਨ ਜੀਵ- 

ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1849 ਨੂੰ ਫਰੀਡਬਰਗ, ਹੈੱਸ 

ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਭਰੂਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ-ਵਿਗਿਆਨ 
(ਜਾਈਟਲੋਜੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਮੂਲਹਾਊਜੈਨ, 

ਯੂਰਿੰਜਿਆ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਸਨੇ ਯੋਨਾ, ਜ਼ੁਰਿਕ 

ਅਤੇ ਬੌਨ ਵਿਚ ਡਾਤਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਸੈਨ 1875 ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ- 

ਵਿਗਿਆਨ (ਐਨਾਟਮੀ) ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ 1881 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 
ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 1888 ਤੋ' 1921 ਤਕ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਯੂਨੀ- 

ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਨਾਟਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕ ਸੋਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 

-601075715670 _2/7/727:2828 4858੪ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਰਿਹਾ । 

ਹਰਤਵਿਕ ਆੱਸਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਤਵਿਕ ਫਾੱਨ 

ਰਿਚਰਡ ਦੌਵੇ' ਐਰਨਸਟ ਹੈਕਲ (ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧਾਂਤ), ਕਾਰਲ, ਗੋਂਗਨ- 

ਬਾਊਰ (ਤੁਲਨਾਤਮਕ-ਆਕਾਰ-ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨ) ਅਤੇ ਮਾਕਸ ਸ਼ਲਟਜ਼ 

(ਸਾਈਟਾੱਲੌਜੀ) ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਕਲ 
ਦੇ ਸੀਲੌਮ (ਦੇਹ-ਖੋੜ) ਬਣਨ ਤੇ ਗੈਸਟਰੀਆ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਣਨ-ਤਹਿ- 

ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

ਆੱਸ਼ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ 

ਨਿਸ਼ੋਚਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਕ੍ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਔਡਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸਾਂ ਦਾ_ ਸੋਜੌਗ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐਸਕੇਰਿਸ ਦੇ ਐਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ 

ਪ੍ਚ੍ਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਜਨ (ਮਾਇਓਸਿਸ) ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਤੋ' ਨਿਊਕਲੀਅਜ ਰਾਹੀ' ਅਨੁਵੈਸ਼ਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੈਚਾਰ, ਜੀ=- 

ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਇਆ-ਤਹਿ ਅਤੇ ਜਣਨ-ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਰੋਡੀਅਮ 

ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ'ਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਸਕਰ ਨੇ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ । 
25 ਅਕੁਤਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਬਰਣਿਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । 

ਧ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ- 11:455; ਐਨ ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5212. - 

ਹਰਤਵਿਕ, ਰਿਚਰਡ ਫਂਨ : ਇਸ ਜਰਮਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੌਬਰ, 1855 ਨੂੰ ਫਰੀਡਬਠਗ਼ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਜਣਨ-ਤਹਿ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਤਵਿਕ ਅੱਸਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ । 

ਸ਼ੋਨ 1875 ਵਿਚ ਯੋਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਕਚਰਾਰ ਅਤੇ 
1881 ਵਿਚ ਕਨਿਕਸਬਰਕ, 1883 ਵਿਚ ਬੰਨ ਅਤੇ 1885 ਤੋ 

1925 ਤਕ ਮਿਊਨਿਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ-ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਚਿਨਾਂ ਵਿਚ 

7ਉਟੀ ਉਤੇਜਨਾ ਰਾਹੀ' ਵਿਕਾਸ (ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਿਸਿਸ) ਬਾਰੇ ਵਿਆ- 

ਭਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਮੀਸੀਆ ਦੇ 

[ਗਮਨ ਸਮੇ ਘਟ!ਉਣਕਾਰੀ ਅਤੇਂ ਨਿਸ਼ੋਚਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 

ਊਕਲੀਅਸ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਸੈੱਲ- 
ਭਾਜਨ ਅਤੋਂ ਲਿੰਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀ ਪਦਾਰਥ 

ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਮਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਫਬੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 

ਤਵਿਕ ਆਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਹਨ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ 

'ਤਵਿਕ ਆੱਸਕਰ) 1 

3 ਅਕਤੂਬਰ, 1937 ਨੂੰ ਮਿਫ੍ੋਨਿਕ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ 

1। 

ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਤ੍ਰਿ. 11:455? ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5:12, 

ਹਰਦੱਤ ਸੂਰੀ : ਇਹ ਰਾਘਵਨੰਸ਼ਧੀਯ ਕਾਵਿ ਦਾ ਲੋੌਖਕ 
! ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 6ਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਔਤ ਅਤੇ !18ਵੀ” ਸਦੀ 

ਵਿਕਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੈੜ੍ਹ ਹਰਦੱਤ ਦੇ ਕਾਵਿ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕੇਤ ਨਹੀ" ਮਿਲਦਾ । 

ਰਾਘਵਨੈਸ਼ਧੀਯ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦੌ ਸਰਗ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ 

ਗੁ ਵਿਚ 126 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ 22 ਸ਼ਲੌਕ ਹਨ । ਇਹ 'ਕਾਵਿ' 

ਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੋ 

ਥ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ । ਇਕ ਅਰਥ ਤੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾਂ 

'ਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋ` ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੀ 1 ਜਨਮ ਤੋਂ” ਲੈ ਕੇ ਮਿਰੜ੍ਹ 

ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗ ਵਿਚ ਹ) 

ਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸਰਗ ਵਿਚ ਛਿਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਭਾਵੇ' ਲੋਕ ਨੇ ਇਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 

ਵਿਚ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ" ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ -ਰਾਘਵਨੈਸ਼ਧੀਯ ਕਾਵਿ-ਨਿਰਣਯ, ਸਾਗਰ ਪਰੈਸ, ਬੋਬਟ; 

।ਬਠਿਰ ਮੀਮਾਂਸਕ ! ਸੋਸ/ਕ੍ਤ ਵਿਅ/ਕਰਣ ਕਾ ਇਤਿਹਾਜ ਭਾਗ 2 (ਹਿੰਦੀ) 

ਸਰੁਤੀ ਕਾਂਤ 

ਹਰਦਾ : ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਇਸੋਹੀਨਾਂ ਦੀ 

ਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ ਮ੍ਤਾਮ ਹੈ, ਜੌ ਬੈਬਈੀ ਤੋਂ 671 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 
ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸੈਨ 1869 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 

ਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਤਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ 

! ਵਰਤਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ । ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 
ਢਕਣ ਲਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੋ” ਦੀ ਘਰੋਲੂ 
ਕਾਰੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ -28,506 (1971) 

22721" ਉ. ਵਿਥ; 77”6" ਪੂ, ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਦਿੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13:42. 

ਹਰਦਿਆਲ, ਲਾਲਾ : ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 
ਮਹਾਨ ਇਨਕਲ'ਬੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ 

59 ਹਰਦਿਆਲ, ਲਾਲਾ 

`ਪਾਂਰਟੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਸੁਘੜ ਵਿਫਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦ 
ਸੁਤੋਤਰਤਾ ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ 

ਦਾ ਜਨਮ !884 ਈ., ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ 

ਗੌਰੀ ਦਿਆਲ ਮਾਬ੍ਰ ਫ਼ਾਰਸੀਂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ !ਵਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆਂ 
ਜਿਥੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਢ ਬੁਧੀ ਦਾ ਧਨੀ 

ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ । ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਦਸਵੀ” ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਐਫ਼. ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਗੀਤਾ, ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇਂ ਰਿਗਦੇਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਲਈ ਤੱਪਸਿਆ _ਕਰਨੀ 
ਆਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬੀ. ਏ. ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਏ. ਔਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1903 

ਵਿਚ ਐਮ, ਏ, ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ” ਪਿਛੋ'' 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 200 ਪੌੱਡ ਸਾਲਾਨਾ ' ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ' ਇਸ ਨੇ ਪੀ. ਐਚ, ਭੀ. ਦੀ ਡਿਗਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ । 

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ 

ਸਮੇ” 'ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਿਆਲੌਜਿਸੋਟ' ਦਾ ਸੈਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ 
ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੰੱਨਿਆ-ਰਮੰਨਿਆ ਨੌਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਸ ਲਹਿਰ 

ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸਨੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ 

ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ । ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ ਚੌਦ, ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, 

ਖਾਨ ਖੋਜੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਤਾਭਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਬਾਬਾ 

ਕੇਸਰ ਮਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਤ ਵਸਾਖਾਂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਇਸਦੇ 

ਨਿਕਟ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੀ 

ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋ” ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੋ 

ਕੇ ਇਸਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ । ਸੈਨ 

1908 ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 

ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੋਜੋੜਿਆ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਕੇ 

ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪਾਸ਼ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ” ਦੇਸ਼ 

ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜ਼ਰਾਂਸ 
ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਉਨਤੀ ਤੋ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ 

ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਸੋ ਤੇ ਵਾਲਤੇਅਰ, ਅਫ਼ਲਾੜ੍ਹਨ 

ਅਰਸਤੂ, ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਸਪੈਨਸਰ, ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਤਾਲਸਤਾਏ, ਰਸਕਿਨ ਤੋਂ 

ਕਾਮਤੇ ਆਦਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ 1 

ਸੈਨ 1913 ਵਿਚ ਜਦੋਂ" ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜੋਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ 

ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋ ਹਰਦਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਤਿਆ 1 ਇਸ 
ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋ" ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਵੀ ਯੋਜਨਾ . 



ਹਰਦੁਆਗੈਜ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ 
ਸੀ, ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸਨੇ 'ਗ਼ਦਰ? ਨਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂਰੀ ਕੀਤਾ । ਇਹ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਐਗਰੇਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਬੋਗਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ 
ਬ੍ਡੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ' ਇਸ ਸਮੇ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਾਖਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰ4 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸਰਕਾਰ 
ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਚ, 1914 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 

ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਿਟ- 

ਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਉਥੇ ਇਸਨੇ ਐਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖ਼ਬ ਰ 
'ਬੋਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੌ'ਡ ਤੌ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ 
ਇਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਨਵਰ ਪਾਸ਼' ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਲੜਾਈ 
ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੌੜਿਉ" ਤੱਕਿਆ । ਇਸ ਨ-ਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 
ਹੋਈ । ਅਖ਼ੀਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਪ'ਰਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ । 

ਇਹ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗਾ ਅਤੋਂ 
ਪੱਛਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਤਾਹੁਣਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਕਲੇ (ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਕਿ੍ਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਨਫਰਡ ਯੂਨ)ਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ ' 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਲ 
ਬੀਤਿਆ । ਫ਼ਿਲਾਡੈਲਫ਼)ਆ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1939 ਈ. ਇਸ ਇਸਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾ ਸੀ । ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ 

ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਡਿ. ਨੰ. ਬਾ, 141, 

ਹਰਦੁਆਗੈਜ 
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 
9 ਕਿ ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੋ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ 

ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੋ` ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਕਪਾਹ 

ਤੋਂ ਵੜੋਵੇ' ਕੱਢਣ ਵਾਲੋਂ ਇਥੋਂ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ 1 ਬਾਹਰੋ 

ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਲੂਣ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਮੰਗਵ'ਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤਨਜੀ ਦੇ 

ਭਰਾਵਾਂ, ਹਰਦੇਵ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ, ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੋਂ” ਪੁਰ ਣੇ 

ਖੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਮਿਲੋਂ । ਜਦੋ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਰਹੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 18ਵੀ' 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਰ' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ 1 

2755" ਉ. ਵਿਥ . 78505 ਪੁ ਲੌਬ. 

ਹ ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗੇ. ਇੰਡ, 13:51. 

ਹਰਦੇਵ ਬਾਹਰੀ, ਡਾ. : ਇਸ ਅਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਉਘੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵ ਤੈ, 1907 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ 

ਪੰਜਾਬ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ (ਕੈੱਬਲਪੁਰ) ਵਿਚ ਤਲਾ. 

ਗੌਗ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਲਹਿੰਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ੫, 

ਐਚ. ਡੀ. ਅਤੋਂ 'ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਸਾਗਰ ਵਿਗਿਆਨ' ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀ. ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਡਾ. ਬਾਹਰੀ 
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ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

“੧ 
ਨੇ ਸਨ 1935 ਵਿਚ 

ਰ ਵਲਪਿੰਡੀ (ਪਾਕਿਸ- 

ਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਬ'ਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ 

ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨ 

1975 ਵਿਚ ਅਲ ਹਾਂ- 

ਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ' 
ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਹ __ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 

ਰਿਸਰਚ ਫੋਲੋ ਵੀ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਹਰਦੇਵ ਬਾਹਰੀ ਡੁ।. 

ਡਾ. ਹਰਦੇਵ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਦੇ ਕੋਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੱਗੇ ਹੀ ਤੌਰਿਆ ਸਗੋ" ਵਿਗਿਆਨਕ 

ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਥੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 

'ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਦਭਵ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਰੂਪ”, 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਆਂ , 

“ਹਿੰਦੀ ਸਿਮੈੱਟਿਕਸ' ਅਤੇ 'ਲਹਿੰਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ” ਰਚਨਾਵਾਂ . 

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ` ਨਰੋਈ 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ, 

ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈ'ਡ ਆਦਿ ਅਨੌਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਂ । 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੌਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇਂ ਸਾਹਿਤ ਸਬੈਧੀ 

ਇਸ ਨੇ 25 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ 

ਸਪਤਾਹਿਕ 'ਆਰਯ _ਗੁਜ਼ਟ' (1930-32), ਮਾਸਿਕ 'ਅਗ੍ਰਣੀ' 
(1947-49) ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ 'ਹਿੰਦੀ ਅਨ੍ਸ਼ੀਲਨ' (1955-57) ਅਤੇਂ : 

ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ' (1973-78) ਦਾ ਸੋਪਾਦਨ ਕੀਤਾ । ੍ 
ਸੰਨ 1982 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਤੀ , 

ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । 

ਹ.ਪੁ.--ਸਨਮਾਨ ਸਵਿਨਰ 1982. ਭਾ ਵਿ.ਪੰ.। 

ਹਰਦੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ :--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ , 
ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 6,012 ਵ. ਕਿ ਮੀ. ਅਤੇ 

ਅ'ਬਾਦੀ 2,274,929 (1981) ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਾ 

ਪੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ । ਗੈਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੱਖਣੀ 

ਪੱਛ-। ਹੱਦ ਵੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਚੀ-ਨੀ'ਵੀ' ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਰੱਤ ਦੇ. 

ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ . 

ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬਾ ਜੋਗਲਾਂ ਅਧੀਨ । 

ਹੈ । ਗੰਗਾ, ਰਾਮ ਰੰਗਾ, ਦਿਉਹਾ, ਗੌਮਤੀ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋ : 

ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਟਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੱ” ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ! 
ਵਿਚ ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੋੜੀਏ ਵੇਖੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਨੀਲ ਗਉਆਂ, ਗਿੱਦੜ, ਖ਼ਰਰੋਸ਼ ਅਤੇ 

ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ 

ਠੰਢੀ, ਖ਼ੁਖ਼ਕ ਤੇ ਸਿਹਤ:/ਦ ਹੈ । ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 10 

ਸੈੱ. ਜੂਨ ਵਿਚ 35" ਸੈ'. ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਰਖਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ੋ ਵਿਚ ਲਗ- 

ਭਗ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 

80 ਸੈ, ਮੀ, ਹੈ । 
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ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵ'ਇਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈੀਆਂ ਹਨ । ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ 

ਪਹਿਲਾਂ ਠਠੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ । 

1014 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ 

ਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਤਮਸ਼ ਦੇ ਅਹੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

7ਵੀ` ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋਨਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । 
ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਸਮੋ ਇਸ ਜੌਗਲ 
“ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ । ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੈਰਾਬਾਦ 
ਲਖਨੇਊ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ 

ਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋ" ਗੜਬੜ ਵਾਲ, 

“ਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 
!'ਆ। 

ਇਥੋ ਠਠੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਥੇਹ ਅਤੇ ਬੁੱਧ 

! ਸਬੋਧੀ ਕਈ ਖੋਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ. ਐਨ. ਤ੍ਰਿ. 11:952; ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13:43. 

ਹਰਦੋਈ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) 
! ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਲਖਨਊ ਦੇ ਉੱਤਰ- 

( ਵੱਲ 101 ਕਿ ਮੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 

ਹੱਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਦੋਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਦੋਈ 

ਪਿੰਡ ਟੈ ਜੌ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 

ਨੀ ਲੜਾਈ ਉਪਰੋਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਟਰ-ਮੁਕਾਮ ਨਵੀ” ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ 
' ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਇਆ । ਸੈਨ 1871 

ਇਥੇ ਮਿਤੱਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ 

ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਇਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ --67,259 (1981) 

87”20" ਉ. ਵਿਥ.; 80705" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਅੰਨ. ਕਿਰ. ਮਾ. 5:700; ਇੰ. ਗ. ਇੰਡ, 13:43. 

ਹਰ5ਈ : ਬੋਦਰਗਾਹ-ਮਹਾਰ'ਸ਼ਟਰ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ 

$ ਵਿਚ ਦਾਪੋਲੀ ਤਅਲਕੇ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਦਰਗਾਹ ਹੈ । 
ਭਤਨਾਗਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 90 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ 

ਇਹ ਬੋਟਰਗਾਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਟਾਨੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 
ਕਰਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਪਣਾਂ ਤ' ਵੀ ਕਈ 

ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1818 ਵਿਚ ਐਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦ) ਛਾਉਣੀ 

ਰਹੀ ਹੈ । ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਦੁਰਗ (ਸੋਨੇ ਦਾ 
7) ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰੂਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ 

ਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਥ ਮੱਛੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ 

7 ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਥ` ਇਹ ਲਾਈਟ ਹਾਉਸ 

ਹੈ ਜੋ 8-9 ਕਿ, ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ -7,4225 (1971) 

17”45' ਉ. ਵਿਥ.; 7304 ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਚ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13:56; ਹੈ'ਡ ਬ੍ਰੱਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 

ਕਿਸਤਾਨ ਐੱਡ ਜੀਲੋਨ । 

ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ 

ਹਰਨਦੀ : ਕਸਬਾ--ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਬੀ ਨਾਂ ਦੇ. 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌ ਸਿਬੀ ਤੋਂ 93 ਕਿ. ਮੀ 
ਦੂਰ 914 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਲੌਰਾਲਾਈ ਇਥੋਂ` ਲਗਭਗ 

90 ਕਿਮੀ. ਅਤੇ ਸੰਡੇਮਨ ਕਿਲਾ 270 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 

ਸਥਿਤ ਹਨ । ਇਥੇ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਇਕ 

ਚੋਗਾ ਕਸਬਾ ਹੈ । 

30505" ਉ. ਵਿਥ,; 67555” ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13:56] ਹੈ ਡ ਬੁਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਡ ਸੀਲੌਨ । 

ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ . 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਇਸੀਆਂ ਕਾਹਨਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ 

“ਦਰਜੀ' ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ । ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੇਨ 1921 ਵਿਚ 

ਚਲਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ 

ਦਿੱਤੇ । 
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਪੁਰ ਵਿਚ ਜੈਮਿਆ । ਇਸਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 

ਹਿੱਸਾ ਲੰਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ (ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 

ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1933-24 ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆਂ । 

ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ । 

ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1920 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ=ਸਾਂਸੀ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰ. ਸੈਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੈਤੀ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਨਿੱਕੋ-ਮੌਟ ਧੈਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਗ ਬਣਾਇਆ । ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 

ਸਹਿਰਾਈ _ਦਾ ਅੰਤਿ 

ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । 

-ਲੋਹਗੜ੍ਹ', 'ਸਭਰਾਉ”, 

'ਅਨ੍ਪ ਕੌਰ” ਤੇ ਹਦ 

ਰਾਗਲੇ', 'ਮੱਸਾਂ ਰੋਘੜ,' 

“ਤੀਜਗੇਜ' ਆਦਿ ਇਤਿ- 

ਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਇਸਦੀ 

ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । 

ਗੁਲਮੁਹਰ”, 'ਆਰਸੀ- 

ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ”, 'ਸ਼ਦ”ਏ 
ਮਾਲਵਾ” ਆਦਿ ਇਸਦੇ 

ਹੋਰ _ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਇਤਿ” 

ਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਹਨ 
ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ ਰ੍ . ਤੋਤੀਵਾਂ ਦੇਦ', 

'ਪਥਿਕ', 'ਸਫ਼ੋਦਪੋਸ਼', 'ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ', 'ਡਾਚੀ , ਤੇਤੀਵ 

'ਤ੍ਰਿਸੈਕੂ', 'ਜ਼ਰ-ਜੋਰੂ-ਜ਼ਮੀਨ' ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਵਲ ਹਨ. ਜਿਲ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਲੋਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੌਝਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲਾਮਈ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤ- 

ਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਰਾਈ ਦੀ ਪਕੜ 

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਨੁਕਦਾਰ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੇ 

ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨਵੈਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ । 
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ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਰਾਈ ਨੇ 'ਰਖੜੀ', 'ਸ਼ਕ੍ੰਤਲਾ', 
'ਘੁਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ 'ਬਹੂਬਜ਼ਾਰ”, 'ਕਲਪਨਾ', 'ਸੈਗਮਾ', 
'ਨਵੇਂ' ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ` ਲੋਕ" ਵਰਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਹਨ । 
ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਬੈਗਲਾ ਤੋ" ਪੰਜਾਬੀ (ਸਰਤ ਚੌਦਰ 
ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਰਾਜਬਹੂ ਤੇ ਮੰਝਲੀ ਦੀਦੀ) ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਆਲੌਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਬ੍ਰਾ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਹੁਪ੍ਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹਿੰਦੀ, ਗ੍ਰਜਰਾਤੀ, 
ਮਰਾਠੀ, ਬੈਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚਕਿਆ ਹੈ । 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਰੌਗੇ ਇਸ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਤਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 1976-77 ਦੇ 
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋ" ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ” ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ ਸੁਵਿਨਰ=ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ । 

ਹਰਨੀਆਂ : ਜਦੋਂ' ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਰੱਖਣੇ ਤੋ ਅਸਧਾਰਨ ਰੁਪ ਵਿਚ 
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਉਭਾਰ ਨੂ ਹਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਉਭਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਜੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 
ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਵਿਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਵੇ" ਜਨਮ ਤੋ” ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਵਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੀਕ ਨਹੀ' ਲਗਦਾ । 

ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਿਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ 
ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਿੱਸੋ ਵਿਚੋ" ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਭਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਉਭਰੇਂ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਹਰਨੀਆ ਸੱਟ ਫੋਟ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ 
ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 
ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੌੜਕ ਤੇੜੂਆਂ ਦਾ ਉਤਲਾ ਖਿਚਾਅ ਘਣ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ 
ਹੁੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਿੱਤਰ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ 
ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅੱਧ-ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋ ਜਨ-ਆਹਾਰ 
ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਮੇਡਾਰ ਹਨ। 

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਐਦਰਲੇ ਛੋਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 
ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਔਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਂਤੜੀਆਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਹੁੱਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹਿਲ 
ਜੁਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੇਟ ਦੇ ਹਰਨੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਦਰਵਾਰ 
ਇਕ ਪੈਰੀਟੌਨੀਐਮ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ 
ਸਜੀ ਹੁੱਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਹਰਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਵੱਡਾ 
ਹੋਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪੇਟ 
ਦੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਖੋਬ ਵਿਚ ਢਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਚਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮਾਦੋ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸੀ- 
ਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਚਲਾ ਮਾਦਾ ਵਾਪਸ 
ਨਾ ਜਾਂਵੇ ਪਰੋਤੂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਸੀਰੇ- 
ਫਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਟਰੈ'ਗੂਲੋਟਿਡ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਸਟਰੈੱਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੋਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ] 
ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ 

ਝਿੱਲੀ ਵਿਚੋ ਦੀ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਰੀਟੋਨੱਈਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਟਰੈ'ਗੂਲੇਸ਼ਨ 
ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ 

ਮਾਦੇ ਦੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੋ ਗੌਸ 
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ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੋ ਲੱਛਣ ਵਖ ਵਖ ਹਨ। ਸਭ 

ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਚੱਡੇ ਦਾ ਹਰਨੀਆ ਹੈ । ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਚੱਡਾ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ” ਸ਼ੁਕਾਣੂ-ਵਹਿਣੀ ਪੇਟ 

ਦੇ ਰਖਣੇ ਤੱ' ਐਡਕੋਸ਼ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਇਕ 

ਸਾਂਵੀ ਅਪੂਰਨ ਥਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਭਾਰ ਚੱਡਾ-ਲਿਗਾਮੈ'ਟ ਦੇ 
ਉੱਪਰ ਉਭਰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਔੰਡਕੌਸ਼ ਜਾਂ ਲੇਬੀਅਮ ਤਕ ਥੱਲੇ ਵਧਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਾੜ੍ਹ _(081011281) ਹਰਨੀਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ ਪਲਣ ਸਮੇ ਨਾੜ੍ਹ 
ਵਹਿਣੀ ਬਣਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ 

ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੀਮੋਰਲਹਰਨੀਆ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ” 

ਲੱਤਾਂ ਤਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਡਾ-ਲਿਗਮੋ'ਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਝਿੱਲੀਦਾਰ 

(41810098£0031) _ਹਰਨੀਆ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ _ਡਾਇਆਫ਼ਮ ਵਿਚਲੇ 
ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਡਾਇਆਫ਼੍ਾਮ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪੇਟ 

ਨਾਲੌ' ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸ ਜੋਮਣ ਵੇਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੇ ਔਗ ਛਾਤੀ ਵਿਚਲੇ ਖੋਲ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ੫ਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਈਸੋਫੇਜੀਅਲ 

(₹5੦]1938131) ਹਰਨੀਆ ਡਾਇਆਫ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਚੋ ਅਤੇ ਈਸੋਫੇਗਸ 

ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ 
ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ 

ਅਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ' ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੱਛ ਜਾਂ ਚੀਰਾ (੧0681081) 
ਹਰਨੀਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌ ਸਰੀਰਕ 

ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਜੁੜਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਲਾਗ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। _ 

ਹਰਨ)ਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੌਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਰੈ'ਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ 

ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵਿਠਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 

ਇਲਾਜ--ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ 

ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ । ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵੇਲ ਗਿਗਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੋਗੀ ਖ਼ੁਦ ਦਿਸ ਤੋ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ- 

ਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ” ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰਨ)ਆ 

ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹਦੇ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੋ ਇਸ ਵਿਚ 

ਇਕ ਦਮ ਜ੍ਹਾਂਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਸਖ਼ਤ ਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ 
ਆਉਊਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੋਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਛੇਤੀ 

ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੈਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੋ 
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ਰੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ 
ਪਿਰੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਨੀਆ 
ਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੋਟ ਵਿਚ ਮੌੜ ਦਿੰਫਾ ਹੈ । ਹਰਨੀਆ ਮੋਰੀ ਨੂੰ 
ਕੈ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਊ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਪਿਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋ ਕ੍ਝ ਦਿਨ 
'ਰਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 3-6 ਮਹੀਨੇ 
੩ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋ” ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਨਰਮ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਚ 
ਹਨੀਆਂ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹੋ, ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ ਟ, 6:423 ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11:436; ਐਵ, 
ਨ 6:381. 

ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ 

ਹਰਪਾਲਪੂਰ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ 
ਲ੍ਰੋ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ 
ਕੌਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ" ਲਗਭਗ 6 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ 
। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ 150 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ 
! ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.-=ਮ. ਕੋ. 263. 

ਹਰਬੋਸ ਸਿੰਘ : 'ਜੁੱਗ ਪਲਟਾਉ ਦਲ” ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਪਰਵਾਨਾ ਹਰਬੋਸ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 
# ਸਰਹਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਜੌਮ-ਪਲ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰ. ਖੇਮ 
ਪ ਸੀ । ਹਰਬੈਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 1922 ਤੰ 1931 ਵਿਚ ਬੱਬਰ 
'ਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੌਤਾਨ 

ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ 
ਮਾ । ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਜੁੱਗ ਪਲਟਾਉ ਦਲ” ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਰੂਹ-ਪੱਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ 

'ਰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਸੈਨ 1943 ਵਿਰ ਐ ਮ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੋ ਇਹ ਫਿਰ 
ਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । 

3 ਅਪ੍ਰੇਲ, 1944 ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉਪਰ ਇਸਨੇ 
ਦੀ ਪਾਈ । 

ਹਰਬਰਟ : ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ 
ਆਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੌ _15ਵੀ” ਸਦੀ 
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾਨ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਤੋ' ਬ'ਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ 
ਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾ ਹਰਬਰਟ (ਲਗਭਗ 1423-69) ਜਿਸ 
ਬਲੈਕ ਵਿਲੀਅਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ 
ਆ। ਉਹ 1968 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਮਬਰੂਕ ਦਾ ਅਰਲ ਬਣਿਆ, 
ਐਜਕੌਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1499 ਈ. 
ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ । ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ 
।ਭਗ 1455-91) ਨੇ 1479 ਵਿਚ ਐਡਵਰਡ ਚੌਥੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਮਮਬਰੁਤ ਦੀ ਅਰਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਦਲੋ ਹਨਟਿੰਗਡਨ ਦੀ ਅਰਲਜ਼ਿਪ 
ਨ ਕਰ ਲਈ । 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਬਰਟ (ਲਗ- 
1506-70) ਡੇ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਬਲੈਕ ਵਿਲੀਅਮ 
ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਫਲੌਰੈਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸਿਡਨੀ 
'ਰਟ (1810-61) ਵੀ ਇਸੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਦਾਨ ਦਾ ਸਿਡਨੀ ਚਾਰਲਸ ਹਰਬਰਟ ਸੋਨ 1960 ਵਿਚ ਸੌਲ੍ਹਵਾਂ 
ਕਣਿਆ । 

-ਹਰਬਰਟ, ਸਰ ਐਲਨ ਪੋਟਰਿਕ 

ਪੈਮਬਰੁਕ ਦੇ ਟਿਊਡਰ ਅਰਲ, ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ 

ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਸੰਨ 1587 ਵਿਚ ਪੋਵਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 

ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ । 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ _ਮੋਸ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਖ. ਦੀ 

ਬੁਨਿਆਦ ਬਲੈਕ ਵਿਲੀਅਮ ਦੌ ਭੜੀਜੇ, ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਹਰਬਰਟ 

(1468-1539) ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮਾਂਟਗੁਮਗ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵੇਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਜਾਰਜ ਹਰਬਰਟ (1593-1633), 

ਐਡਵਰਡ (1583-1648) ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਬਰੀ ਦਾ ਲਾਰਡ ਡਿਪਲਮੇ'ਟ 

ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰਬਰਟ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਕੈਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11:412; ਕੋਲ, ਐਨ. 92362. 

ਹਰਬਰਟ ਆਫ ਸ਼ੋਰਬਰੀ, ਐਡਵਰਥ ਹਰਬਰਟ : ਇਸ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ ਦਰਬਾਰੀ, ਸੌਨਿਕ, ਨੀਤੀਵੇਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਵੀ 

ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਮਾਰਚ 1582 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 
ਅੱਕਸਫ਼ੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲੈ'ਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ 

ਘੁੰਮਿਆ । ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਰਿਹਾਂ । 

ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸਦੀ 

22 7702” ਰਚਨਾ 1624 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

%40176108767%7” (1764) ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਮਾਨਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 

ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ । '62645684/ 7੬755” (1665) ਨਾਮੀ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਕੌਟੀ 
ਦਾ ਕਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 

ਰਾਜਦਤ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ 

ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਅਰ ਵਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ 'ਕੁਦਰਤੀ ਧਰਮ” 

ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸਦਾ ਮੌਤ 5 ਅਗਸਤ 1648 ਈ, ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ..ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ, 4:1014., 

ਹਰਬਰਟ, ਸਰ ਐਲਨ ਪੈਟਰਰਕ : ਇੰਗਲੈ ਡ ਦੇ ਇਸ 
ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 24 

ਸਤੰਬਰ 1590 ਨੂੰ ਸੱਰੇ ਵਿਚ ਐਲਸਟੀਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 
50 ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 

ਇਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਰਸਾਲੇ ਪੰਚ” ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਉਸ 

ਸਮੇ ਇਹ ਵਿਨਰੈਸਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਕਸ 

ਫ਼ੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 1 ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਯੁਧ 
ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਇੰਗਲੌ'ਡ ਦੀ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । 

`ਦੀ ਸੀਕਿਟ ਬੈਟਲ' ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਤ ਸੀ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 1919 ਦੇ ਮੋਦਾਨੇ-ਜੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਵਲ 'ਦੀ ਵਾਟਰ ਜਿਪਸੀਜ਼” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਟੇਮਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ 

ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਹੋਲੀ ਡੈਂ ਡਲਾਕਾ (1934 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 

ਤਲਾਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌ 

ਕਈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਓਪੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਨਾਟ ਲਿਖੇ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ 

ਨਾਟਕ ਜਿਵੇ' ਕਿ 'ਰਿਵਰ ਸ ਈਡ ਨਈਟਸ', 'ਹੈਲੈਨ', “ਡਰਬੀ ਡੇ, 



ਹਰਬਰੋਟ ਜਾਰਜ 

'ਬਲੈੱਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਈਡ' ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੈਨ' ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 
11 ਨਵੈਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ. ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ . 41040; ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 84189, 

ਹਰਬਰਟ, ਜਾਰਜ : ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ 

ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਪ੍ਰੇਲ 
1593 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਜਾਨ ਡੌਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ 
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਵੇਧਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 
ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਪਏ । ਉਹ 

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲ) ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਨ 

ਦੀ ਦੌਸਤ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ `ਵਚਕਾਰ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ 20 
ਸਾਲ ਤੌ` ਵੱਧ ਸਮੇ ਤਕ ਰਿਹਾ । ਡੰਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਵਿਚ 

ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ । ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ । ਰ ਰ੍ 

ਇਸ ਨੇ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਰਿਨਿਟੀ 

ਕਾਲਜ ਕੈ'ਬਰਿਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1609 ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ 1 1610 ਈ. ਵਿਚ ਸਾਲ 

ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 

ਨਾਲੌ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਰੇ ਢਕਵੀ" ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ । 21 ਜਨਵੇਰੀ, 1620 ਈ. ਨੂੰ ਇਹ 

ਕੈੱਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਓਰੇਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਂ । 

1630 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਫਰੀ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋੱ' ਇਲ'ਵਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ 

ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਂ “ਦੀ ਟੈਂਪਲ” ਹੈ । 
ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ 

ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ, ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਹਵਸ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤ) 

ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸੈਲ) ਸਾਦਾ ਤੋ ਸਰਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 

ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬ'ਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਵੀ ਡੌਨ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀ“। ਛੋਦ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1 ਮਾਰਚ 1633 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ । 
--ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਹਰਬਰਟ, ਜੋਹਾਨ ਫ਼੍ਰੀਡਰਿਕ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 4 ਮਈ, 

1776 ਨੂੰ ਓਲਡੇੱਨਬਰਗ (ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨ)) ਵਿਖ ਹੋਇਆ । 
ਇਸਨੇ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀ` ਸਦੀ ਵਿਚ' ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਣ ਦੇ 

ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਨੇ ਪੂਰਵ-ਸੁਕਰਾਤ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀ 
ਈਲੀਆਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (1੪80 $6066)) ਦੇ ਸੂਖਮ ਯਥਾਰਥ= 

ਵਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਨੋਕੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਹਜ ਪੱਖ 
ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀ' ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕੀੜੀ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ 

'ਏ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਨ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ (1894) ਅਤੇ 'ਆਊਟ-ਲਾਈਨਜ਼ 

ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ' (1901) ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 14 ਅਗਸਤ, 1841 ਨੂੰ ਗੱਟਿੰਗੈੱਨ ਵਿਖੇ 
ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ: ਮਾ. 4:1040. 

ਹਰਬਰਟ, ਵਿਕਟਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗੀਤਕਾਰ 
ਅਤੇ ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟਜਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1859 

ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 

ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋ" ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1886 ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 

ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 

ਥੀਓਡੋਰ _ਟਾਮਸ ਅਤੇ 

ਐਨਟਨ ਜ਼ਿਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਮੈਟੋਪਾਲਿਟਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ 

ਵਿਜ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਢੋ 

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟਕ 

ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਉ- 

ਯਾਰਕ _ਫਿਲਹਾਰਮੋਠਿਕ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਨ । ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਂਜ 

ਅਮਰੀਕਾ _ਵਿਚ ਇਹ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਹਰਬਰਟ 

ਰਚਨਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਚਲਕ ਵਜੋ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1893 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 22 ਰਦਮੈੱਟ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੈਭਾਲ ਲਈ । ਸੈਨ 1898 

ਤੋਂ 1904 ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਟਸਬਰਗ ਸਿੰਫ਼ਨੀ ਅੱਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਸੈਚਾਲਕ 

ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋ 1904 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ 

ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਅਮੋਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ 

ਕੰਪਜ਼ੋਰਜ਼, ਆਥਰਜ਼ ਐੱਡ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । 

ਹਰਬਦਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਘੂ ਓਪੇਰਾ 'ਪ੍ਰੰਸ ਐਨੈਨੀਅਸ' (1894) 

ਸੀ । ਇਸ ਤੋ ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੇ 40 ਤੋ' ਵੱਧ ਹੇਰ ਲਘੂ ਓਪਰਿਆਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 'ਦੀ ਸੈਰੇਨੇਡ', 'ਦੀ ਫਾਰਚੂਨ ਟੈੱਲਰ', 'ਬੇਬਜ਼ ਇਨ 

ਟਾਏਲੈ'ਡ', 'ਦੀ ਰੈਡ ਮਿਲ', 'ਨਾਟੀ ਮੈਰੀਟ'', 'ਸਵੀਟ ਹਾਂਰਟਸ', 

'ਦੀ ਓਨਲੀ ਗਰਲ” ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟਕ ਸਨ । 

ਸੈਨ 1911 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਨੈਟੋਮਾ! ਅਤੇ ਸੈਨ 19।4 ਵਿਚਰ 

ਮੋਡੇਲੀਨ” ਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਓਪੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

1916 ਵਿਚ ਇਸ ਨੰ 'ਦੀ ਫਾਲ ਆਫ ਏ ਨੇਸ਼ਨ' ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ 

ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । 

26 ਮਈ, 1924 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਤ੍ਰਿ. ਮਾ. 4.1041; ਐਨ. ਐਮ. 14:118. 

ਹਰਮਨ ਮਾਉ'ਟ : ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦ' ਸਭ 

ਤੋ ਵੱਡਾ ਪਹਾਂੜ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ 

ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੋਂ' 40 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ-ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਬਿਤ ਹੈ । ਇਹ . 
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ਤ ਸੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੀਬ੍ਰਿਉ ਸਾਹਿਤ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ, ਰੋਮਨਾਂ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਬਲ ਅਜ਼ ਸ਼ੈਖ' ਜਾਂ 'ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 
।_ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਨੇ ਇਥੋ ਆਪਣ ਜਮਾਲੀ ਕੂਪ 
।ਅ ਸੀ। 

ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ 152 ਮੀ, ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਬਲੂਤ ਤੇ 
ਤੇ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਲੂੰਬੜ, ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਸਿਆਮੀ ਰਿੱਛ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਪਹਾੜੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀ 

:4 ਮੀ ਉੱਚੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੈਡਰਾਤ 
(ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪੱਧਰੇ ਮੈਂਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਫ਼ਾ 
ਇਸ ਪਟਾੜ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋ ਲਗਭਗ 62 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ 
ਜੌ ਲਗਭਗ 200 ਈ. ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ 
ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਜੂਨ 1967 ਦੇ 
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇ ਹਰਮਨ ਮਾਊ'ਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 
) ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਢਲਾਣਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ 
। ਅਧੀਨ ਗੌਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੀ _ਸਕੀਇੰਗ ਲਤੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ) 
ਹੈ । 

33726" ਉ. ਵਿਥ.; 355 “ ਪੁ, ਲੰਬ, 
ਹ. ਪ੍.--ਐਨੇ. ਬ੍ਰਿ, 11:435; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4:1050. 

ਹਰਮਲ : ਇਹ ਇਕ ਝਾੜੀ-ਨੁਮਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 
ਮੀ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ 
ਜਿਮ ਹਰਮਾਲ਼ਾ (7£/£40021 797706/6) ਹੈ । ਇਹ ਉੱਤਰ- 

1 ਭਾਰਤ, ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 
0 ਬੂਟੀ ਦੇ ਤੌਤ ਤੇ ਉਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦਾ ਉੱਤਰੀ 
ਮੈਕਾ, ਹੈਗਰੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਰਬ 
ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

'ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਬਦਲ 
ਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਾਫ਼, ਲਿੰਗ-ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ 

! ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੋ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐੱਲਕੇਲਾਇਡ ਅਰਥਾਤ 
/ਈਨ, ਹਾਰਮੇਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਲੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ"-- ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਮਨੁੱਖ ਔਦਰ ਫੀਤਾ- 
1 ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋਂ ਬੁਖ਼ਾਰ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਭ- 
'ਕ ਵੇਰਤੋ' ਮਲੋਰੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 

ਹਿਕਮਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਰਮਲ ਗਰਮ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਸਿਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ 
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਚੋਨੀ 
1 ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੇ, ਗੜ੍ਹੇ ਰਤ੍ਹਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ 
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ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੇਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦਮੇ ਅਤੇ 

ਤਰ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ । . 

ਹ, ਪੁ.--ਚੌ. ਇ. ਡ. ਇੰਡ, 368. 

ਹਰਮੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਸਮੀਜਿਸਟਸ : ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ 
ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ 'ਬੌਥ' ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਪਦਵੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਚਿਤਰ ਆਈਬਿਸ 

ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਸਮੋਤ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਮੋ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ 

ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਯਮਦੂਤ ਹੈ । 

ਇਹ ਮਨੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਭੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 

ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਉੱਨਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, 

ਨੱਛਤਰ-ਵਿਗਿਆਨ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੇ ਟਾਸਵਿਦਿਆ ਨਾਲ _ ਸੰਬੰਧਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੈਟਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਥੋਥ 

ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਮ਼ੂਜਿਦ ਭੀ ਮੰਨਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇਕ 
ਬਾਂਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਦੂ ਤੇ 
ਰਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । _ 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਐਮ. 14132. 

ਹਰਮੀਟ (ਜਾਂ ਐਰਮੀਟ), `ਚਾਰਲਸ : ਇਹ ਇਕ 
ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਗਣਿਤਵੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਦਸੈਬਰ, 1822 ਨੂੰ 
ਡਾਈਉਜ਼ ਮਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1848 ਤੋ' 1876 ਤਕ 

ਇਸ ਨੇ “26616 £619166॥01੧06' ਵਿਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋ 

ਰਹਿਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ 1876 ਤੋ' ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਪੈਰਿਸ ਦੀ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਅਲਜਬਰੇ;ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । 

1873 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਮੀਟ ਨੇ '੪' ਦੇ ਅਣ-ਅਲਜਬਰੱਈੀ 

ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰੂਫ਼ ਛਪਵਾਇਆ । ਅਲਜਬਰੱਈ ਸਮਘਾਤਾ! 

ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਵਰਗਾਤਮਕ ਸਮਘਾਤਾਂ ਦੇ ਐਕ-ਗਣਿਤਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇਂ 

ਐਡਾਕਾਰ ਆਬੋਲੀ ਫ਼ੋਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਮੀਟ 

ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸਸ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ । ਪੰਜ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ 

ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਐਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ` ਢੇਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹਰਮੀਟੀਅਨ ਫਾਰਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ 1 

19ਵੀ" ਸਦੀ ਦੋ ਔਤ ਦੇ ਕਈ ਗਣਿਤਵੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਹਰਮੀਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

14 ਜਨਵਰੀ, 1901 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ 
ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਰ. ਮਾ, 4:1050; ਐਨ. ਅਮੈ, 14:133. 

ਹਰਮੈਫ੍ਰਡਾਈਟ : ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋ 
ਡਾਈਟਿਸ ਦੇਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੋ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਉਸ ਦੋ-ਲਿੰਗੀ ਜੀਵ 

ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇ ਜਣਨ ਔਗ 

ਹੋਣ । ਕਦੀਮ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਘੜੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿਤਰੀਆਂ ਗਈਆਂ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮਾਦਾ 
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ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਰ ਜਣਨ ਐਗ ਵਿਖ'ਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ 
ਜਣਨ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੌਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀ” 

ਉਲੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ । 

ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਨਰ ਅਤੇ 

ਮਾਦਾ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਰਮੋਫੋਰੋਡਿਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ _ਦੋ-ਲਿੰਗਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਨਰ ਅਤੇਂ 

ਮਾਦਾ ਲਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੋਨੋਕੋਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਬਹੂਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰੀੜ੍ਹ-ਰਹਿਤ 
ਜਾਨਵਰ (ਗੈਡੋਏ, ਘੋਗੇ ਆਦਿ) ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ' ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਰਾਂਹੀ" ਹੀ ਜਣਨ ਕਿਰਿਆ ਚੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੋਵੇ ਬਣਾਉ” 
ਦੀਆਂ`ਰਨ । ਪਰ ਰੀੜ੍ਰਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਰੈਪਟਾਈਲ (ਰੀ'ਗਣ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ), ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਕ 

ਹੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ! ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 

ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਿਟਿਜ਼ਮ ਲਿੰਗ ਵੇਡ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋ” 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ) ਇਕ-ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿੱਕਲੀ । 

ਮਨੁੱਖੀ ਹਰਸੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ-ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉ”ਦੀਆਂ _ਕ੍ਰਝ ਇਕ 

ਬ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੌ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ : 

(1) ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਲਿੰਗੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੇ ਜੀਨ ਰਲੋਂ 

ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣਸੂਤਰ (੦87001050700) 

ਬਣਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀ- 
ਅਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗੀ ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਦੇ ਐਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਜੋ ਨਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੋ । ਇਸ ਫ਼ਰਕ 
ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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(2) ਔਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਲੂ (ਗੋਨੈਡ ਜਾਂ ਜਣਨ ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ) 

ਪ੍ਰੋਢਤਾ ਉੱਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ । ਭਰੂਣ 

ਵਿਗਿਆਨੀ-ਭਰੂਣ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ /ਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ( ਜਿਵੇਂ" ਸਤਵੇ” 
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ) ਲਿੰਗੀ ਫ਼ਰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

(3) ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਗੋਨੌਡਕਟ ਜਾਂ ਲਿੰਗ . 
ਵਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਗੀ ਔਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਪਹਿਲੇ ਦੌ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਭਰੂਣ 

ਵਿਕਾਸ ਸਮੇ” ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡ 
ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀਆਂ (ਟਿਊਬ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਸਰਵਿਕਸ) ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਸੂਕ੍ਰਾਣੂ 
ਨਿਕਾਸ-ਵਹਿਣੀਆਂ, (ਐਪੀਡਿਡੀਮਿਸ, ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ-ਵਹਿਣੀ ਅਤੇ ਘੁੱਸਟੇਟ) 

ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਛਾਤੀਆਂ, ਪੇਡ ਦੇ 

ਵਾਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ) ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਵਧਦੇ ਹਨ । 

(4) ਅਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਐੰਗਾਂ` ਵਿਚੋਂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਕ 
ਅਜਿਹਾ ਗੱਰਮੋਨ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਣਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਨੈਡਾਂ 

ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਲਗ'ਤਾਰ ਇਕੋ 

ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਦਾ ਵਿਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 

ਆਉਦੇ ਹਨ । ਪਿਚ੍ਹਟਰੀ ਹੱਰਮੋਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਣਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 
ਸਟੈਗੱਇਡ ਗੱਰਮੋਨ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ _ਹਨ । ਪਤਾਲ੍ਹ-ਗੱਰਮੌਨ ਜਾਂ 
ਐੱਡੋਜੈੱਨ ਨਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਐਡਕੋਸ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੋੱਸ਼ਟਿਨ ਮਾਫਾ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣਾਂ 

। 8੨੧੨ 

(5) ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ 

ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ । ਰਲਵੇ ਲੱਛਣ ਹੋ 

ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਵੇਖੋ ਸਾਰਨੀ) 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਜੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਬ ਨਾਲ ਹਰਮੈਫੋਂ,ਡਾਈਟ 

ਲਿਗ ਗਲ 

ਕਿਸਮ ਸੈੱਲ ਲਿੰਗ ਗੋਨੈਡ ਦਾ ਲਿੰਗ 

ਅਗ ਆਆਅਕਕਲਲਲਕਰਲਗਲਲਮਲਾਣਲਲਲਕਲਮਰਗਲਲਲਮਨਨਲਲਪਨਲਲਰਲਲਤਲਤਲਮਮਕਲਨਾਰਤਲਲਲਨਨਲਨਮਨਲਲਾਣਤਰਲਨਨਾਲਲਰਰਕਰਅਸਤਨਅਨਰਕਲ,ਕਤਕਰਕਰਮਲਅਤਰਕਰਲਾਅਜਕਅਪਜਜ=ਮਕਮਨ਼ਅਾਸਮਮਨ਼ਜ=ਕ 

ਅਸਲ ਹਰਸੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾਂ 

ਆਕਾਸੀ ਨਰ ਮਾਦਾ ਨਰ 

ਆਭਾਸੀ ਮਾਦਾ ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ” 

. ਨਰ, ਆਭਾਸੀ ਨਰ ਨਰ 

ਹਰਮੈਫੋ,ਡਾਈਟ 

ਮਾਦਾ, ਆਭਾਸੀ- ਮਾਵਾ ਮਾਂਦਾ 

ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ 

ਸੈਕੋਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣ _ਹੱਰਮੋਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 

ਕਿਸਮ 

ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਂਦਾਂ ਰਲਵੀ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਨਰ ਨਰ ਜਾਂ ਰਲਵੀ” 2000 ਪਿੱਛੇ ? 

ਮਾਦਾ, ਖੱਸੀ ਵਾਲੋਂ ਖੱਸੀ 2000 ਪਿੱਛੇ 1 

ਮਾਦਾ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਜਾਂ 2000 ਪਿੱਛੇ 1 

ਰਲਵੀ' ਰਲਵੀ” 

ਰਲਵੀ” ਨਰ ਜਾਂ 50,000 

ਰੰ ਰਲਵੀ” ਪਿੱਛੇ 1 



_ਉਜਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਨਰਕਸ ਇਹ ਹਨ : 1. ਨਰ ਮਾਦਾ 
ਰੂਪ ਜਾਂ ਗਾਈਨੈੜ੍ਰੋਮਂਰਫ ਅਰਥ/ਤ ਜੌ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ 
ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀ” ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਕਿਸਮ ਕੁਝ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ; 3. ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਸਟਾਈਟ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ 1 ਤੋਂ £ ਤਕ 
ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਬੌਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਦੂਜੋ ਲਿੰਗ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਖਣ । 

ਕਿਉ'ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ 
ਪਤਾ ਨਹੀ" ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂਅ 
ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ -- 

(1) ਅਸਲੀ ਹਰਮੋਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਨੈਡ 
ਵਿਚ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਔਡਕੋਸ਼ ਦੋਵੇ" ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ' ਦੋ ਲਿੰਗੀ 
ਜਣਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇ' ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਡਕੋਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
ਪਤਾਲ੍ਹ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈ ਲਗਭਗ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਕਾਰਡ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 

(2) ਆਭਾਸੀ ਨਰ ਉਹ ਹੁੰਦੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ 
ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰੋ' ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । 
ਪਤਾਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਕ੍ਰਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 
ਬਾਂਝ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਤੀਆਂ 
ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗ ਧੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 

(3) ਆਭਾਸੀ ਮਾਦਾ ਦੀ ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ ਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਲਿੰਗ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਗ ਅੰਗ ਮਾਦਾ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਗੌਨੰਡ ਨਹੀ“ ਹੁੰਦੇ, ੫ਰ ਟਿਊਬ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਯੌਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛਾਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ" ਹੁੰਦੀ । 

(4) ਨਰ ਆਭਾਸੀ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ, ਨਰ ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ 
ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੌਨੈਡ ਵੀ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਰੂਣ 
ਵਿਕਾਸ ਸਮੇ ਪਤਾਲੂ ਸੈਕੈਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ 
=ਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀ" ਰਖ ਸਕਦੇ । ਅਤਿ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਕਾਸ 
ਵਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇਂ ਬਾਹਰੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ 
ਜਾਪਣ । ਥੋੜ੍ਹੋ ਨੁਕਸ ਵਾਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਨਰ ਹੁੰਦੋ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਇਸ 
ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਨਰ-ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਤਾਲ _ਰੱਖਣਿਆਂ ਦੇ ਔਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 
ਪਤਾਲੂ ਪੌਟਲੀ ਜਾਂ ਚੱਡਾ-ਨਾਲ) ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

(5) ਮਾਦਾ ਆਭਾਸੀ ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਦੇ ਐਦਰ ਔਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਗ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮਾਦਾ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਰੂਣ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇ 
ਜਾਂ ਮਗਰੋ' ਕਦੇ ਵੀ ਐਡ੍ਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਐਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 
ਕਾਰਨ ਨਰ ਹਾਰਮਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣਾ 
ਭੰਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਮਦਾ ਬੱਚਾ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਲੜਕਾ 
ਹਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੁਆਨ] ਵਿਚ ਨਰ ਹੱਰਮੋਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ 
ਕਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵਧੀਕ ਉਗਦੇ ਹਨ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਈ ਹਰਤਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ 
ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ 
ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਪਰ ਆਭਾਸੀ_ਹਰਮੈਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਣਨ ਐਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11503. 

ਡਾ. ਦਲਜ਼ੀਤ ਸਿੰਘ 

ਹਰਮਾਪੰਲਿਸ ਮੈਗਨਾ : ਇਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਨਗਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 309 ਕਿ. ਮੀ, ਤੇ ਅਲ= 
ਮੀਨੀਆ ਤੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 37 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ 'ਖਮੂੰਨੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਅੱਠ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦ ਸ਼ਹਿਰ' । ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹੋਅਰ ਨਗਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਇਥੇ ਥੋਥ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਹਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਯੂਨਾਨੀ 
ਤੇ ਰੋਮਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ 
ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋਥ ਤੇ ਐਨਮ ਦੇਤਤਾ ਦੇ ਖੋਡਰਾਤਾਂ 
ਤੋ” ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਢੈਗ ਦ)ਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, 

ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲੋ ਹਨ । 

ਆਬਾਂਦੀ :--7,125 (1966) 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11:435. 

ਹਰਲ : ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪੂਰਵੇਜ ਰਾਏ ਭੂਪਾ ਸੀ । ਖਰਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ-ਵਡੇਰਾ ਵੀ ਰਾਏ 
ਭੂਪਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਚੋ" ਹਨ । ਇਹ 
ਪੰਵਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਅਖਵਾਉ”ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋ ਯੂਚ ਅਤੇ ਇਥੋਂ 
ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਮਾਲੀਆ ਆਏ ਸਨ 1 ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਡਮੈਨ 
ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਗ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਿਜਫ ਚਨਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੇਢੇ 

ਉਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਰਸਮੋ'-ਰਿਵਾਜ ਪੱਖੋ ਇਹ ਆਹੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ 

ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਝਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 
ਇਹ ਲਗਭਗ ਚੋਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਸੜ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇ'ਦਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਭੂਟਾ ਜਾਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ 

ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਲੇਣਾ ਵਿਖੋ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਹ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਹਨ ਅਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀ" ਰਖਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇਨਾ ਨਮਾਜ 

ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀ" ਖਾਂਦੇ । ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈੱਸ, ਗੋੱਡਲ, ਸਿੰਧਨ 

ਜਾਟ, ਲਾਲੀ, ਲਾਕ, ਖਰਲ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ 

ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ । ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਹਰਲ ਕਬੀਲੋਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ 
ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਗ. ਟ.-. ਕਾ, 2329. 

ਹਰਵਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੈਮੌਲਨ : ਇਹ ਸੋਗੀਤ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਤੌ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 

ਲਗਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ 

ਲੈਦੇ ਹਨ । 

ਹਰਵਲਭ ਸੌਗੀਤ ਸੋਮੇਲਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1875 ਦਾ ਦਿਨ 



ਹਰੜ 

ਯਾਦ ਕਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ” ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਦੀਆ ਪੌੜੀਆਂ 

ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ _ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ _ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਭਜਨ 
ਗਾਉ'ਦੇ ਸਨ ਤ ਇ3 ਤਲਾਅ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਾਨਕਾਹ 

ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਤਦਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਵੀ ਸ5; ਸੋ ਇਹ ਸੈਗੀਤ ਇਕੱਠ ਕੁਦਰਤੀ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੋਖ ਸੋਮੋਲਨ ਸੀ । 

ਇਸ ਸੌਗੀਤ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਜ਼ਾਗਿਰ ਤੋਂ” ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਈ । ਹਰਬੱਲਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਗੀਤ- 

ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੋਗ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੇਲੇ ਪੰਡਤ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਮੂਹ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ" ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਇਸ ਸੈਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੋ ਇਹ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਪੂਨਾਂ, ਬੈਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ 

ਆਦਿ ਤੋਂ` ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉ'ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਉਣ.ਜਾਣ 

ਦੇ ਕਰਾਏ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੁਝ ਨਹੀ" ਸਨ ਲੰ'ਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਹਰਵਲਭ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਭਾਗ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਸਮੋ' ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ'ਨੂੰਨਦਾਨ 

ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਨੌਹਰੀਆ ਖ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਸੇਠ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ 

`_ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਗ਼ਲੀਚੇ 
ਤੇ ਫਾਨ੍ਹਸ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੌ" ਦਿਤੇ । ਕਪੂਰਥਲੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਉਦੇ ਰਹੇ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਗੀਤਕਾਰ 

ਪੰਡਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੈਬਰ ਸੰਨ 1910 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋ” 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਕੇਦਰ ਖੌਲ੍ਹਿਆ। ਪੰਡਤ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋ ਇਸ ਮੇਲੋਂ 

ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਸੇੱ ਵਿਚ ਪਾਸਕਰ ਹ'ਓ, 

`ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੈਕਰ, ਪੰਡਤ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਪੰਡਤ ਓ”ਕਾਰ ਨਾਥ ਠਾਕਰ, 

ਮੀਆਂ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼, ਬਰਕਤ-ਉੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਸੁਰੈਗੀਆ, 

ਇਮਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਪੂਨੇ ਤੇ ਬੈਬਈ ਤੋ' ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਓ, ਪਟਿਆਲੋਂ 

ਤੋ" ਤਵੱਕਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲ-ਦੀਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮੀਆਂ ਮਲੰਗ ਹੀ ਕਰਦੋ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਂ ਦੀ ਸਰਪਤ ਤੀਨ ਤਾਲ ਹਾਲਾਂ 

ਤੀਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਹਰਵਲਭ ਸੈਗੀਤ ਮੇਲੋਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਡਤ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾਸ 
ਨੇ ਸੋਭਾਲੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 

ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਪ੍ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਮੋਵਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸੈਗੀਤ 
ਚੇਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਰਖੂ ਅਸ਼ਵਨ] ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ 

੧ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਇਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 

ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੰਡਤ ਰਵੀ ਸ਼ੈਕਰ, ਉਸਤਾਦ ਵਲੈਤ ਖ਼ਾਨ, ਬੇਜਮ 

ਅਖ਼ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਰਾਜ ਅੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ 
ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਆ ਕੇ ਗਾਉ'ਦੋ ਰਹੇ ਹਨ 1 
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ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਮੇਲੋਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜੋ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

68 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਵਿਚ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜ ਤੋ” 35 

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋ” ਵਾਮਨ 

ਰਾਓ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਓਕਾਰ ਨਾਥ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ 

ਚੌਦ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦ 

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕੇ. ਐਲ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਮੋਲੋਂ ਵਿਚ ਕਦੇ 

ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀ ਪਰ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਭੂੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਈ 

ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਗਏ ਹਨ 1 

ਹਰੜ : ਹਰੜ ਇਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਟਰਮੀਨੇਲੀਆ ਚੀਬੂਲਾ 

(?0700604 £8660/6) ਹੈ । ਹੁਰੜ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ : (1) ਪੀਲੀ ਹਰੜ, (3) ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਧਰੜ ਅਤੇ (3) 

ਕਾਬਲੀ ਹਰੜ । ਪੀਲੀ ਹਰੜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੰਬ੍ਹੂਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ-ਦਾਅ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ 

ਐਵਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਗੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ_ਕਠੌਰ ਗਿਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । . 

ਹਰੜ ਦਾ ਸ਼ੁਆਦ ਕਸੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਪੁਰਾਣੇ ਫੌੜੇ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਪੱਕ ਜਾਣ ਸਮੇ ਗਰਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ 

ਬਾਰੀਕ ਧੂੜਾ ਦੇਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਕਰੇੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ 

ਚੇ ਵਗਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੋੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਹਰੜ ਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋ" ਬਣਾਈ ਅਸ਼ੇਪੀ ਮੂਤ- 

ਵਰਧਕ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਦੀ ਹੈ । ਹਿਕਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੜ 

ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੈ । ਇਹ 

ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ 

ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾਕੇ ਉਸਦਾ ਲੁਬਾਬ ਔਦਰ ਲਿਜਾਣਾ 

ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਰਤ੍ਬਤਾਂ 

ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਾਲੋਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲਮਬਵਾਸੀਰ 

ਨੂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਸੜ 

ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ਭ_ 

ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਵੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੇਦ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰਖਣ ਨਾਲ 

ਲਕਵੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹ੍ਰੈਚਦਾ ਹੈ 
ਕਾਬਲੀ ਹਰੜ ਦਾ ਰੋਗ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਾ ਭੂਰਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਫੜਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਰੜ ਬਾਰੇ 

ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਚ ਇਕ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ 

ਹਰੋੜ ਦਾ ਸੋਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਚਿੰਟੇ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੇ । ਇਹ 

ਜਿਗਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੈਦ ਹੈ 1 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਗ੍ਰਠਲੀ ਰਹਿਤ ! 

ਹਰੜ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮ ਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬੱਧ 

ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਪਾ ਹਰੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
੨ 

ਹ, ਪੂ.-- ਚੋ. ਇ. ਡ. ਇੰ. 688; ਗ ਇੰ, ਮੈ. ਪ ? 242 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹਰਾਨ : ਇਹ ਤ੍ਰਕੀ ਦੇ ਉਰਫ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਜੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਬੈਲੀਕ ਦੇ ਕੌਢੇ ਉੱਤੇ 

ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਨਿਨੈਵੇ ਤੌ ਕਾਰਕੈਮਿਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੀ । ਅਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ-ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਇਥੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ । ਇਸ ਕਸਬੇ 
ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ 

ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੀਰ੍ਹਾ ਬਾਬਲ ਵਾਸੀਆਂ 

ਦੇ ਉਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਥਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਆਣ ਵਸਿਆ ਸੀ ! 

ਰੌਮਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਰਾਨ ਕੈਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

53ਈ. ਪੁ. ਵਿਚ ਪਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰੈਸਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ 

(ਪਿੱਛੋ ਈਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਸੈੱਜ (286 ਈ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 
ਗਾਲਰੀਸਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ । ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੈਰਾਕੋਲਾ ਜੌ ਪਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ _ਤਿਆ= 

ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 297 ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । 

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ । 
ਸੈਨ 1104 ਵਿਚ ਹਰਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਫ਼ੌਸਲਾਕਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਟੀਆੱਕ ਦੇ ਨਾਰਮਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਥੋਐੱਤਮੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ 
ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ 1 ਪਿਛੋ" ਹਰਾਨ ਅੱਤਾਬੇਗ ਜੰਗੀ ਦੀ 

ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ । 
ਆਬਾਦੀ--684 (1975) 
ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 125, 

ਹਰਿਆਣਾ ੧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤਰ 

ਵੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨ । ਰਾਜ ਦਾ 
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 44,222 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 
12,929,618 (1981) ਹੈ। 

ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ-- 
ਧਰਾਤਲ--ਧਰਾਤਲ ਪੱਖੋ" ਇਹ ਰਾਜ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ 

ਪਰ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀਆਂ 
ਤੇ ਟਿੱਲੋਂ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ--ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, 

ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੇਤਲੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲੇ 
ਤਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਤਰਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੌ 244 ਮੀ. ਤੌ 305 
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ਮੀ. ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਿੱਸੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰ ਅਤੇ 
ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਈ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਲੇ ਵੀ ਹਨ 
ਜੌ ਸ੍ੂਰਜਪੁਰ ਤੋ" ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੀਕ ਵੈਲੋ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ 
ਤੌ ਉੱਚੀ ਚੌਟੀ ਕ:ਰੌਹ ਹੈ । ਤਰਾਈ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ 
ਹੈ । ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀ' ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗ੍ਰੜਗਾਉ” ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ 
ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੌਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ 

ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੌਹਤਕ ਵਿਚ 
ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਟਿੱਲ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਤੌਸ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੌ 244 ਮੀ. ਉੱਚਾ ਹੈ । 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ---ਹਰਿਆਣੋ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀ' । 

ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਰਬੀ ਹੱਦ ਬਣਾਉੱ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ 

69 ਹਰਿਆਣਾ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਦੀ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘੱਗਰ ਨਦੀ 
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦੀ 

ਹੈ । ਬਲਿਆਲੀ, ਬਲੀ, ਬਦਕੀ, ਸੈਬੋ, ਮਾਰਕੰਡਾ, ਟਾਂਗਰੀ ਆਦਿ 

ਛੰਟੀਆਂ-ਛੌਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸ'ਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਸਾਹਿਬੀ ਤੇ ਇੰਦੌਰੀ ਦੌ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਦੀਆਂ 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜਲਵਾਯੂ--ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ 

ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । . ਵਰਖਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 

ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੌ ਸਤੰਬਰ ਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਰਖਾ 

ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 75 ਤੋੰ 100 ਸੈ'. ਮੀ. ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ 25 ਤੌ" 40 ਸੈ. ਮੀ. ਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

_ ਬਨਸਪਤੀ--ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 
ਅੰਬ, ਟਾਲ੍ਹੀ, ਪਿੱਪਲ, ਬਰੌਟਾ, ਨਿੰਮ, ਢੱਕ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ 

ਵਿਚ ਕਿੱਕਰ, ਜੰਡ, ਵਣ, ਕਰੀਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ੁੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਉੱਤੇ ਗੁਗਲ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ । ਖਜੂਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ 

ਅਧੀਨ ਹੈਂ 

ਜਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਸਵਤੀ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ । ਮਹਾਂ= 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਭ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ । 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਔਤ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ । ਪਠਾਣ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ 

ਇਥੇ ਹੋਇਆ । ਮਰਹੱਟਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਪਾਣੀਪੜ 

ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੱਈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 
ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋ” 

ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । 

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਤ-ਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਦੇਸ਼, 
ਕਰ੍ਹ ਪਰਦੇਸ ਆਦਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ 

ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨਕਲ ਨੂੰ ਯੌਥੇਯੋ ਦਾ ਰਾਜ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੌਹਤਕ ਸੀ । ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਰੌਹਤਕ 
ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਸਰਸਾ ਮਹਿਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ । 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇ" ਪਿਆ ? ਇਸ ਬਾਰੇਂ 
ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ 
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਘੱਗਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੋ ਤੰ" ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅਲਵਰ, 

ਭਰਤਪੁਰ ਆਦਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 

ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਚਾਰੀਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇਵ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ । ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ 'ਹਰੀ' ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 



ਹਰਿਆਣਾ 

ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਹਰੀ 1- ਆਣਾ' 

ਪੈ ਗਿਆ । ਦੁਰਗਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ 

'ਹਰਯਾਨ' ਤੌ` ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । 'ਯਾਨ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਰਥ ।.ਇਸ 

ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਥ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਇਕ ਹੌਰ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ (ਹਰੀ ਦੇ ਜੌਗਲ) ਪੈ ਗਿਆ । ਇੰਪੀ- 

ਰੀਅਲ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਐਫ. ਵਿਲਸਨ 

ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਹਰਿ-ਆਣਾ' ਜਾਂ ''ਹਰੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਾਲਾ'' 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋ” ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਕ _'ਤਾਰੀਖ-ਇ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਰੌਹਤਕ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੌਤਰ ਦੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ 

ਡਾਕ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰਣ (ਲੁੱਟ) 

ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੋਤਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂ ਪੈ 

ਗਿਆ । ਡਾ. ਬੁਧ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੋਂ" ਪਿਛੋ” 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹੀਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਹੀਰਾਇਣਾ' ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰ੍ਰਪ 

ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ । ਡਾ. ਹਰੀ ਰਾਮ ਗ੍ਰਪਤਾ ਦੇ ਮਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ 

ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰੀਆਣਾ ਸੀ 

ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੇ ਆਇਨ (ਘਰ) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਬਣਿਆ । ਖੋਖਰ ਕੌਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੌ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਹਤਕ 

ਢੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ 'ਯੋਧਿਯੋ' ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਮੌਰੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵੇਲੋਂ 

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ । ਗ੍ਰਪਤ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 

ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸ੍ਰਬਾ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ, ਉਸ 

ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਾਨੇਸਰ 

ਵਿਚ ਸੀ । ਸੰਨ 1014 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਥਾਨੇਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 
ਚਕਰ ਸਵਾਮੀ ਮੌਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਰਤੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ 
ਫਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1037 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਮਸਉਦ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਂਹ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ 1 

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ । ਮਸਊਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਨੀਪਤ 
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਈਨ ਮੋਨ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1191 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਰਾਇਨ ਦੇ ਮੈਂਦਾਨ 
ਵਿਚ _ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਹੰਮਦ ਗੌਰੀ 

ਹਾਰ ਖਾਂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਜ਼ਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1192 ਵਿਚ 

ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਤੌ ਪਿਛੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1193 ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ ਉੱਤੇ 
ਕੁੱਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । ਜਦੋਂ” ਦਿੱਲੀ 
ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 14 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1240 
ਈ. ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਤ੍ਰਨੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫ਼ੀਰੌਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਗ਼ਲਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਜਮਨ ਗਰਬੀ ਬਣਵਾਈ । ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੋ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਫ਼ਤਹਿ 
ਕਰਕੇ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 3526 ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 
ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੌਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਠਾਣ ਰਾਜ ਦਾ 
ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ । ਸੈਨ 1656 ਵਿਚ 
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੇਮ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 
ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1738 ਵਿਚ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮ੍ਰਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਰ ਗਈ । 
ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ ਜਾਣ ਪਿਛੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ 
ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆ= 
ਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੇ ਗਈਆਂ । ਸੰਨ 1710 ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 
ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਤ 
ਸਢੌਰਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਨ । 

ਅਨਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ 
ਸੀ । ਸੈਨ 1763 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਨੋ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ 
ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੌੜਵੀ' ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸੇ ਸਮੇ ਤੋ 
ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਜ਼ੌਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ` ਇਲਾਵਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 
ਕਰ ਲਏ । ਸੰਨ 1771 ਵਿਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਹਿਸਾਰ 
ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ । ਫੂਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਨੇ 
ਨਰਵਾਣਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਸਫੀਦੋ” ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ 
ਲਏ । ਕੌਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ 
ਗਿਆ । ਐਬਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ 
ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਤੇ 
ਮਧ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ 
ਵਿਚ ਬਲਬਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ, ਬਹਾਦਰ- 
ਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ । ਸੰਨ 1797-98 ਵਿਚ 
ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ,(ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 
ਸੀ) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਲਏ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਾਂਸੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ । ਉਸਨੇ ਇਥੇ 

ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ । ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਤਲੂਜ 

ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਜਾਰਜਗੜ੍ਹ 
ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਜਹਾਜ਼ ਗੜ੍ਹ ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਾਇਆ । ਸੈਨ 1801 
ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਪੀਰੌ' ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ 
ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੱਸਤ ਹੌਈ । ਹਾਂਸੀ ਤੇ ਬਾਰਕਵੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਨ ਤੱ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਰਹੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ 

ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਨ 1803 ਵਿਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਮੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 
ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੀਕ 
ਪਹੋ੍ੰਚ ਗਈਆਂ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰ ਤੋ` ਇਸ ਇਲਾਕੇ 

ਦੇ ਰਈਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ 1809 

ਦੀ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀ ਹੋਈ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ 

ਅੰਗਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਧੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਏ । ਸੈਨ 1819 ਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, 
_ਰੌਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉ” ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਸੰਨ 1824 

ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਝੱਜਰ, ਰਿਵਾੜੀ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਟੌਦੀ, ਕਲਸੀਆ, 
ਕੈਥਲ੍ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ਅਜੌਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ, ਜੀਂਦ 
ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੀ । ਸੰਨ 1832 ਈ. ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰ- 

ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਅਜੰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਸੰਨ 1857 ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਥੱ” ਦੇ 

ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 

ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੌਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਬਾਲੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੱ" ਰੌਕੀ ਰੱਖਿਆ । ਨਾਨਾ ਫਰਨਵੀਸ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜ਼ੀਮ-ਉੱਲਾ ਥਾਨੇਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ 

ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ । ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 

18 ਮਈ, 1857 ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੈਥਲ ਤੇ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੌ ਗਈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 
ਵਿਚ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੰਈ । ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗ 

ਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਓ 

ਤੁੱਲਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੱਬ 

ਜਾਣ ਪਿਛੌ` ਬਲਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦ੍ਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 

ਨਵਾਬ ਜੈਗ ਖ਼ਾਂ, ਝੱਜਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ 

ਰਾਓ ਤੁੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 

ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਦ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ.ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾ- 
ਇਤਾ ਬਦਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਦਰੀ, ਨਾਰਨੌਲ (ਅਜੌਕਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇ' ਰਾਜ 
ਵਜੌ` ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । 

ਮੌਜਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ--ਹਿਸਾਰ, 

ਭਿਵਾਨੀ, ਗ੍ੜਗਾਉ', ਜੀਦ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਔਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, 

ਕ੍ਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਰੌਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 1966 

ਵਿਚ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਾਰੀ 

ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, 

ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 11 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, 66 ਕਸਬੇ ਅਤੇ 7,064 ਪਿੰਡ 

ਹਨ 1 
ਆਰਥੁਕਤਾ--- 

ਖਣਿਜ ਧਨ--ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ । 

ਤੁਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰਜਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਹਿੰਦਰਗੜ੍ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ 

£ ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਚੇ" ਲੌਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਦ ਸੌਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ । 

ਹਰਿਆਣਾ 

ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ, ਗੰਧਕ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ _ਸੌਹਨਾ 
ਵਿਖੇ ਹਨ । ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਲੇਟ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਸੱਨਅਤਾਂ--ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌ” ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਪੁੱਖ 
ਤੋ ਪਛੜੇ ਹੰਏ ਸਨ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 

ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੱਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੌ` ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ । ਅੰਬਾਲਾ, ਸੌਨੀਪਤ, 
ਹਿਸਾਰ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ 
ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਾਇਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, 

ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਚ ਬਰਤਨ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼, ਖੰਡ, ਬਨਾਸਪਤੀ 

ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੌਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ, 

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਅੰਜ਼ਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰੌਹਤਕ ਵਿਚ ਖੰਡ, 

ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ, ਸਰੀਏ ਅਤੇ ਗਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰ- 

ਖ਼ਾਨੇ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਟੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਿਉਬਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ, 

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਟਰਾਂ ਤੇ ਹੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਾਦਰੀ ਤੇ 

ਸੂਰਜ ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਖੇ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਰ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਹਿੰਦ੍ਰਸਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼) ਦ' ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਨੀਲੋਖੇੜੀ 
ਵਿਚ ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋ ਪਸ਼੍ਹ ਧਨ--ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ 
ਖੋਤੀਬ/ੜੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਹੈ । _ਕਣਕ, ਛੱਲੇ, ਗੰਨਾ, 

ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਨਰਮਾ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ, ਸਰ੍ਹੇ', ਗਵਾਰਾ ਅਤੇ ਆਲੂ 
ਇਥੋ” ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ । ਮੱਝਾਂ, ਭੇਡ, ਬਕਰੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ 

ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਊਆਂ 
ਅਤੇ ਬਲਦ ਬਹ੍ਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ--ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ । 

ਪਹਿਲੀ ਨਹਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੇ ਸਮੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ 

ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਇਹ ਨਹਿਰ 

ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 

ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਉਂ” ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉਖਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੌ" ਜਮਨਾ 
ਦਰਿਆ ਵਿਚੌ` ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੜਗਾਉ` ਨਹਿਰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਨਹਿਰਾਂ ਤੌ" ਇਲਾਵਾ, ਖ੍ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿ 

ਅਬਾਲਾ, ਰੌਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੌ ਨੀਪਤ, 
ਯਮਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
-ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । 

ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਗ਼ (ਪੈਜੌਰ), ਓਣੂ ਝੀਲ, ਬਦਖਲ ਝੀਲ, ਪੀਕੱਕ ਝੀਲ 
(ਸ਼ੂਰਜ ਕੁੰਡ), ਕਰਨ ਝੀਲ (ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਤਿਲਯਾਰ ਝੀਲ 
(ਰੌਹਤਕ), ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ (ਸੋਹਨਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ 
ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਸਿੱਖਿਆ--ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੌ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਸਾਲ 1977-78 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 7042 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 122 
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ਕਾਲਜ ਸਨ । ਕ੍ਰ੍ਹਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕ੍ਰਹਕਸ਼ੇਤਰ (1956); 

ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ (1970) ਅਤੇ ਮਹਾ- 

ਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੌਹਤਕ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀ- 

ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ--ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ 

ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਰਚ, 1979 ਤੀਕ ਰਾਂਜ ਵਿਚ 16,550 

ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ । ਗੁੜਗਾਉ', ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ 

ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛੌਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ 

ਲਾਈਨ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ,ਗ.ਇਡ, 13:53; ਐਨ.ਬ੍ਰਿ.ਮਾਂ. 5.734. 

ਹਰਿਆਨਾ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜੌ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੌ 14 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ 
ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੌਟ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ 

ਇਹ 1846 ਤੋ 1860 ਈ. ਤਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹ੍ਜ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 

` ਸਦਰ ਮਕਾਮ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ 1867 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 
ਕਾਇਮ ਹੱਈ । ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ 

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--5,628 (1981) 

31738" ਉ. ਵਿਥ, 75752" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13:54. 

ਹਰਿਸ਼ ਚੈਦਰ : ਵੇਖੋ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ 

ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ : ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ । 
ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ 
ਜੀ ਦੀ ਕੁਖੱ` 7 ਜੁਲਾਈ, 1656 ਈ. (8 ਸਾਵਣ ਸੰਮਤ 1713 

ਬਿਕ੍ਰਮੀ) ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਜੀ,? ਅਕਤ੍ਰਬਰ 1661 
ਈ. (8 ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 1718) ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ । ਆਪ ਦੇ 
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ 

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ । 

ਇਧਰ ਅਸਫਲ ਹੌ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ 

ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈ” ਹਾਂ, ਮੋਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੌਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਰਾਮ ਰਾਵੇ ਦੇ ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਕ੍ਹਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਿਓ” ਕੌਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ 
ਤੌਖਲਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਦੌਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੌਣ ਲਈ 
ਕਿਹਾ । ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੌਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ 

ਸੀ । ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀ" ਲਗਣਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ 

ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋ” ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਅੜਿੱਚਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਭੋਜੀ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 
ਕਰੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

. ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । 

ਇਹ ਬੇਨਤੀਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੰਚੇ । ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇਂ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ 
ਕੀਤਾ । ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗ 
ਪਏ। __` ਰ੍ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ । ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ । ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ 
ਲਈ ਚੌਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ । 

ਗੁਰ੍ਹ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੌਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੱ ਗਈ । ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਸਮਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ _ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ 

ਉਸ ਦੀ ਵਿਉ'ਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭੁ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ 

ਜ੍ਰੜੀਆਂ । ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਪਟਰਾਣੀ 
ਪਛਾਣੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕੇ 
ਅਤੇ ਪਟਰਣੀ ਦੇ ਮੌਢੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜਾ ਧਰਿਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਰ 
ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਾਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚੌਣ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਗੁਰ ਜੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਰਕ ਨਿਕਲ 
ਆਈ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਗਤ ਡੌਲ ਗਈ । ਆਪ ਨੇ 

ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮਗਰੋਂ“ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪ ਨੇ 
ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ 

ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ' । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 

ਨੌਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਕਾਲੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 

ਸਨ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ । 

ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪ 30 ਮਾਰਚ, 1664 ਈਂ. (3 ਵਸਾਖ, ਸੈਮਤ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

1721) ਨੂੰ ਜੌਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 
ਭੌਗਲ ਪਿੰਡ ਆਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਥਾਂ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 

ਵਾਲੋਂ ਥਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੌਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ । 

-- ਪ੍ਰੰ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਹ. ਪੁ--ਮ. ਕੌ.; ਹਿ. ਸ.--ਖ਼ੁਸ਼ਵੈਤ ਸਿੰਘ; ਹਿ. ਲਿ, _ਕਨਿੰਘਮ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ : ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਛੇਵ' ਗੁਰੂ ਸਨ । ਆਪ 
ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੌਗਾ ਜੀ 
ਦੀ ਕੁਖ` 14 ਜੂਨ 1595 ਈ. (21 ਹਾੜ ਸੋਮਤ 1652) ਨੂੰ 
ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਜੀ ਦਾ 

ਤਾਇਆ, ਪਿਰਥੀ.ਚੈਦ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾਕੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 
ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਨੌਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 

ਉਸ.ਲੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰਪਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 
ਹਰ' ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ । 

__ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ 
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼੍ਲਮ 

ਦੇ. ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤ ਸਿਪਾਹੀ 
ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੇਬਿੰਦ ਲਈ ਗੁਰੂ 
ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, 

ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਤੀਜਾ 

ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਯੌਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨਰੋਏ 
ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧੇ, ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਬਣ ਗਏ । 
ਆਪ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 

''ਦਲ ਭੋਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੌਧਾ ਕਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ” 

(1--43) 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੱਏ । ਆਪ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਤਰ (ਬਾਬਾ 
ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਰਜ ਮੱਲ, ਅਣੀ ਰਾਏ, ਅਟੱਲ ਰਾਏ ਅਤੇ (ਗੁਰੂ) 
ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਸਨ । ਆਪ 
ਜੀ 25 ਮਈ, 1606 ਈ. (29 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1663) ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ 

ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ । ਆਪ ਨੇ ਸੇਲ੍ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਅਤੇ 

ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ--ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ 

ਇਕ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 

ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਗੇ ਘੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ 

ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹਾ-ਲੌਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ । ਸੈਨ 1609 
ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਕੰਮੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 

ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ 
ਰਚਨ' ਕੀਤੀ । ਇਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਹ ਰੌਜ਼ ਦੁਪਿਹਰ ਮਗਰ ̀  ਜੁੜਦੀਆਂ, 

ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਹੰਦੈ ਅਤੇ 
ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 
ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ । ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰੋ" ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 

ਮਿਲਦੇ, ਲੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੌ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਕਰਨ । 

ਆਪ ਨੇ 52 ਬਲਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ | 

ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ । ਮਗਰੋ” ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 

ਵਿਚੋ” ਪੰਜ ਸੌ ਸੂਰਬੀਰ ਗੱਭਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ £ੂੰਦੇ 

ਗ੍ਰਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 

ਖ਼ਤਰੇ ਝੱਲਣ ਤੇ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਮ-ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । 

ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ 
ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਬਣ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਇਕ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਝੰਡਾ) ਵੀ 

ਝੁਲਾਇਆ । ਲੰਹਢੇ ਪਹਿਰ ਆਪ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ 

ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਾਉੱਦੇ ਸਨ ।. 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੌਂਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੰ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੋਂ ਹੋਣ । ਉਸਨੇ ਸੈਨ 16132 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ 

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਖ਼੍ਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਰ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ 

ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ 

ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀ` ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਸੀ । 

ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜੇ. ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ 
ਲਈ ਜੌ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੋ ਆਉਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 
ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੰਗੇਰੀ ਹੌ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਉਹੀ ਖ਼੍ਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ 

90 ੦੧ 4; 
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ਜੌਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ 

ਦਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੁਰ੍ਹ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । 

ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੱ ਲੌਕ ਜਥੇ ਬਣਾਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੋ ਦੀ 

ਕੰਧ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮ੍ੜ ਆਉਦੇ । ਇਸ ਤੇ" ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ 1 ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨੇਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । 

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੌ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮਗਰੋ” 

ਬਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 1 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ 

ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਵਾਂਗੇ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦਾ 

ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਹ 

ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ,ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 

ਜਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 

ਤੱ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ।ਉਸ ਦਿਨ ਤੌ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੈਦੀ ਛੌੜ' ਪੈ 

ਗਿਆ । ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਇਕ ਤਲਾ ਦੇ ਕੇਢੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੌਹੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਉੱਪਰ 'ਬੈਦੀ ਛੌੜ ਦਾਤਾ' 

ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਹੱਏ ਹਨ । 

-_ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਚੰਗੇ ਰਹੇ । ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਤੱਰਤ' ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ । 

ਗੰਵਾਲੀਅਰ ਤੱ“ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਗੁਰ੍ਹ` ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣ 
ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ । ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 
ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹ' । ਮਗਰੋ” ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਜਾਂਢਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 
ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਮ੍ਰਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, 'ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ 

ਦਾ ਤਖ਼ ਤ ਹੈ । ਮੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ' ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।' 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੌ ਸੰਨ 1614 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ । 

ਉਸ ਮਗਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ 
ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ _ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ _ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ । 
ਗੁਰ੍ਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੌ" ਮਗਰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬ ਤੌ` ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ । ਆਪ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ 

ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ 
ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ । ਹਰ ਥਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 
ਧਾਂਰਨ ਕੀਤੀ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ । ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ 

ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੈਮਦ ਮੌਹਸਿਨ ਫ਼ਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ 

ਫਲ ਵਜੋ” ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ” ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ 
ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਹਰ ਥਾਂ ਉਥੋਂ” ਦੇ 
ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਡੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਨੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ । ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀਆਂ । ਰ੍ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੌ` ਆਪ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ । 
ਗੁਜਰਾਤ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਪਹੁੰਚਕੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਜ਼ੇ ਤੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂ। ਸੈੱਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ । 
ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਮਿਲਿਆ । 

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ :-- 

1. ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫ਼ਕੀਦੀ ਕੀ ?; 2. ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ.ਪੀਰੀ 

_ਕੀ ?; 3. ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ?; 4. ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਤਿਆਗ 

ਕੀ ? ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰੀ, ਪੀਰੀ, ਵੈਰਾਗ 

ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ 

ਨਹੀ” । ਫ਼ਕੀਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਸੀ ਫ਼ਕੀਰ ਕਿਵੇ” 

ਹੋਏ ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਕਿਥੋਂ ? ਤਸੀਂ 

ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ :--1. ਔਰਤ ਇਮਾਨ; 
9. ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ; 3. ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ; 4. ਫ਼ਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦ੍ਰ 

ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ 
ਉਸਦਾ ਆਚਰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਹਾਈ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ; ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ; 

ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਸਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੈ ; ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਰੱਬ ਦਾ 

ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ 

ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਹਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ । 

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋ ਵਿਦਾ ਹੋਂ ਕੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਕੇ 

ਮੱਟੂ, ਹਾਫ਼ਜ਼ਾਬਾਦ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਤੋਂ` ਹੌਦੇ 

ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰ” ਆਪ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਦੂਨ 

ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ । ਫਿਰ ਆਪ 

ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇ” 

ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰ੍ਰਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਫੂਲ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਇਕ 

ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੜਛਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਪਰ ਅਮਨ ਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹ੍ਤਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ 

ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਨ 1628 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਂ 

ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਨੂੰ ਦੀਨ ਛੱਡਕੇ ਹੌਰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ 

ਸਨ ਤੇ ਹੌਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬੈਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ । 

ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 

ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ 

ਤੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਬਾਉਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ 

ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਗਈ । 
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰੌਹ ਤੇ ਜੌਸ਼ ਭੜਕ 
ਉਠਿਆ । ਉਧਰੇ” ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਤਰੇ ਹਏ 
ਸਨ । ਗੁੱਲ ਕੀ ਦੌਵੇ' ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਿਆਰ ਸਨ । 

ਸੈਨ 1628 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਇਆ । ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ਵੀ ਨੇੜੇ 

ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕ ਬਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 
ਆ ਗਿਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲਈ 

ਆਏ ਤੇ ਰੌਹਥ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਦਸਤ੍ਰਰ 
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਮੌੜਨ ਤੌ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੌਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਂਈ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਬੈਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਭੜਕਾਇਆ 1 
ਉਸਨੇ ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਗਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੰਰ ਲਿਆਉਣ 

ਲਈ ਮੁਖ਼ਲਿਸ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਗਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ । ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਵੀ ਸੀ”ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਲਾ ਆਪ ਲਈ ਤ੍ਰਕਸਤਾਨ 

ਤੋ` ਕੁਝ ਘੋੜ ਲਿਆਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 
ਖੌਹ ਲਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ" ਇਕ ਘੋੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਤੋ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ 

ਲੈ ਲਿਆ । ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। 

॥ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ 
ਹਟੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ । ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਛਿੜ 
ਪਵੇਗੀ । ਆਪ ਵੱਲੋ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੌਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਨਾ 
ਆਪ ਪਾਸ ਕੌਈ ਤੌਪ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚੌਖਾ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ । ਤੋਪ ਦੀ ਲੜ 

ਪਈ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਤੇ ਤੋਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ । 

ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ 

ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁਟਿਆ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਨੂੰ 
ਪਾਰ ਬ੍ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜ ਨੱਸੇ ਗਈ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ 

ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਝੱਬਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀ । ਲੜਾਈ ਮਗਰ” ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ । 

ਅਮਨ ਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੌਰ ਝਗੜੇ 
ਫ਼ਸਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਕੇ ਜਲੋਧਰ ਦੁਆਬ 
ਵਿਚਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰ ਜਾ ਟਿਕੇ । ਉਥੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 

ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੌਬਿੰਦ ਪੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਤੇ 
ਰੈਗੇਰਾ ਬਣਾਇਆ । ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹੌਰ 

ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੂ ਜੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਉਥੇ ਮਸੀਤ ਬਣ- 
ਤਾਈ । ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੌਬਿੰਦਪੁਰ ਪੈ 
ਗਆ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ 
ਪੇਰੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੀਨਾ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਉਹ 1631 ਈ. 
ਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦੌਬਦੀ ਖਹਿ ਪਿਆ । ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਭਗਵਾਨ 

ਹਾਸ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 

'ਜਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਂ ਪਾਸੋ" ਮਦਦ ਮੰਗੀ । ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ 

ਆਇਆ । ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਲੜ'ਈ ਹੋਈ । ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਰਤਨ 
ਚੰਦ ਮਾਰੇਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੱਸ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਦਮਦਮਾ' ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ । 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੌਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਮਗਰੋ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਭਾਉੱਦੇ ਕੰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਕ ਭਲਾਈ 
ਤੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਚ ਮੌਕਾ ਨਾ 
ਮਿਲਿਆ । ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰ“ ਸੰਮਤ 1688 (1631 ਈ.) ਵਿਚ 
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋਗ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਦੋ ਘੌੜੇ ਬਣੇ। 

ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਕ ਮਸੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਦੌ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ 

ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਲਈ ਆਉਦ' ਸੀ । ਉਹ ਘੌੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੌਹ 
ਲਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ । ਉਹ ਚਾਲਾਕੀ 

ਨਾਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੇਵੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਇਆ--ਪਹਿਲਾ ਘਾਹੀ ਬਣਕੇ 
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੌਤਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ । ਇਸਤੇ ਜੋਗ ਹੋਂ ਪਈ । 

ਲਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵੀਹ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰ੍ਧ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੋਂ 

ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਮੋਹਰਾਜ (ਮਰਾਝ) ਨਗਰ 
ਦੇ ਪਾਸ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਲਲਾ 
ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੈਗ ਮਾਰੋ ਗਏ । ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੱਸ ਗਈ । ਇਸ 

ਲੜਾਈ ਵਿਚ 1300 ਤੋ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 
ਇਸ ਤੌ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਗੁਰੂਸਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰੌਵਰ ਬਣਵਾਇਆ 1 

ਗੁਰ੍ਹਸਰ (ਮਰਾਝ) ਦੇ ਜੁੱਧ ਮਗਰੋ ਸੰਨ 1632 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਟਿਕੇ । ਆਪ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰ 

ਧੈੱਦੇ ਖ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਰੂਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ 

ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰ੍ਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਨਿਘੰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ" ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਉਡ ਕੇ ਪੈਦਾ ਖ਼ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੌਂ` ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹੌ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ 
ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੌ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ 
ਨੌਕਰ ਹੌਇਆ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ੍ਹ_ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜੀ 

ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰ ਲਿਆ । ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਕਾਲੋਂ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ 
ਹੇਠ ਸੀ । ਪੈਦੇ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਕੁਤਬ ਖ਼ਾਂ ਉਸਦੇ 
ਸਹਾਇਕ ਸਨ । 

ਇਹ-ਲੜਾਈ ਜੁਲਾਈ 1634 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ 
ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸ਼ਂਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਚਕਰੀਆਂ ਭੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪੈਦੇ ਖ਼ਾਂ 
ਤੇ ਕਾਲੇ ਖ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੱਸ ਗਈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮਗਰ ਆਪ ਨੇ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਾ 
ਮੱਲਿਆ । ਚਹੈਆਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਲੜਨਾ ਪਿਆ । ਉੱਪਰੌ ਤਾਂ ਇਉ” ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ 

ਜਾਂ ਘੰੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੌਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 

ਡੂੰਘੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਰ-ਰਸ. ਤੇ ਦੇਸ਼- 

ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼੍ਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਧੜ 



ਹਰਿਤ (ਜਾਂ ਹਾਰੀਤ) 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਕਰ ਹਰ੍ਹਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 

ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ/ਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ 

ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ 

ਰੌਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੋ ਗਏ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰ੍ਝ ਗਏ । 

ਆਪਣੀ ਜਗਤ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਵਿਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਜ਼ਾਰੇ । ਆਪ ਨੇ 

ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੈਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪ੍- 

ਰਦ ਕੀਤਾ । ਬਾਬਾ ਗ੍ਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੈਨ 1638 ਈ. ਵਿਚ ਅਕਾਲ 

ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ । ਜਦ ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿਗੌਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 

ਆਪ ਦਾ ਜੌਤੀ ਜੌਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ 

ਬਾਬਾ ਗ੍ਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 

ਸੱਤਵੇ' ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੌਗ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਿਆ । 

ਮਗਰ“ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਜੌਤੀ ਜੌਤ ਸਮਾ ਗਏ । 

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਪਤਾਲਪੁਰੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 
-" ਪ੍ਰੋ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਹ. ਪੁ.=-ਹਿ. ਸਿ. ਖ਼ੁਸ਼ਵੈਤ ਸਿੰਘ; ਹਿ. ਸਿ. ਕਤਿੰਘਮ! ਮੇ. ਕੌ, 

ਹਰਿਤ (ਜਾਂ ਹ'ਰੀਤ) : ਇਹ ਸੂੂਰਜਵੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੁਵਨਾਸ਼ਵ 
`ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੌ ਇਕਸ਼ਵਾਕੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੌ ਹੀ 

ਹਾਰਿਤ ਅੰਗਿਰਸਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ 1 ਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਯ੍ਵਨਾਸ਼ਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿਤ ਸੀ। ਹਰਿਤ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ 'ਹਾਰਿਤ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਨਸਲ 

ਤੇ ਅੰਗਿਰਸ ਭਾਵ ਦੋ-ਜਨਮੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਵੱਲ ਸਨ ।'' 

ਵਾਯ੍ਰ੍ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ 'ਉਹ ਅੰਗਿਰਸ ਅਰਥਾਤ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਨਸਲ 

ਦੇ ਦੌ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 1 

ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੌਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਿਰਸ ਵੱਲੋਂ 
ਹਰਿਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੌਵੇ 1 ਕੁਝ ਲੌਕਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਯਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਰਿਤਰ ਕੌਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਹੌਰ ਹਰਿਤ ਵੀ ਹੋਏ 
ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੌ. ! ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੌ, 

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ : ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਰੂਪ' ਦਾ ਜਨਮ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ (ਬਾਰ- -ਐਟ-ਲਾ) ਦੇ ਘਰ 1907 ਈ. ਵਿਚ 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੌਗਾ ਨਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ 
'ਤੀਰ', ਅਵਤਾਰ _ਸਿੰਘ 

'ਆਜ਼ਾਦ', ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 

ਨਾਵਲਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 

ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਵੀਆਂ 

ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 

`ਜੋਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਦਰ 

ਕਵਿਤਾ ਢਾ ਐਕੁਰ ਫੁੱਟਿਆ । ਹਭਿੰਦਫ ਸਿੰਘ ਰੂਪ 
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ਆਂਪਣੀਆਂਮੁਢਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਧ ਲਾਲਾ ਧਨੀ 

ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ 

ਇਸ ਨੇ 

ਰਾਮ 'ਚਾਤ੍ਰਿਕ' ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕੀਤੀ ਤੇ 
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। _ 

'ਨਵੇ` ਪੰਧ', 'ਡ੍ਰੇਘੇ ਵਹਿਣ', 'ਰੂਪ ਲੇਖਾ', 'ਲੌਕ ਵਾਰਾਂ” 

'ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ 

ਅਨ੍ਭਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ 
ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਰ੍ਹਜ਼ ਦੇ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਗੱਦ 

ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ । 'ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ' ਅਤੇ 'ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ' 

ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਆਲੌਚਨਾ ਅਤੇ 'ਰ੍ਹਪ ਰੀਝਾਂ', 'ਚੁੰਝਾ ਪਹੁੰਚੇ' ਤੇ 'ਰਪ 

ਰੰਗ' ਵਿਚ ਹੌਲੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਲੌਖ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਹ ਮਲ ਰਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 
ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਰਮਤ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 
ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੈ । 

ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 1954 ਈ ਨੰ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ 
ਹੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਇਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰ. ਸ਼ਾ, ਤਜ਼; ਪੰ. ਲਿ. ਕੋ 

ਹਰਿਦਾਸ : ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 

ਕਨਖਲ ਦਾ ਇਕ ਯੌਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, 1837 ਵਿਚ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ 

ਦਿਖਾਈ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚ ਬੈਦ 

ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਬਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ 

ਲਗਾਇਆ । 40ਵੇ' ਦਿਨ ਹਰਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਸੰਦੂਕ ਵਿਚੇ` ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਆਦਿ 
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਗੇ ਗਰ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯ੍ਰਰਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ" ਡਿੱਠਾ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ.--ਮੇ. ਕੌ, 

ਹਰਿਦੁਆਰ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੌ ਰੰਗਾ 
ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ 
ਹਿਮਾਲਾ ਪੌਹਾੜ ਤੋ ਹਨਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 'ਹਰਿਦੁਆਰ' (ਸ਼ਬਦ ਦੇ _ ਅਰਥ 'ਹਰੀ ਦੁਆਰ' 
ਅਰਥਾਤ 'ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਦੁਆਰ' ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ 
ਦੇ ਨਾਂਤੇ ਕਪਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ 
ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ 'ਹਰਿ 

ਕੀ ਪੌੜੀ' ਤੇ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰਿ ਕੀ 

ਪੌੜੀ' ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

“ਹਰਿ ਕੀ ਪੰੜੀ' ਤੌ ਇਲਾਵਾ 'ਭੀਮ ਗੌਡਾ' ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਵੀ 

ਲੰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 'ਕ੍ਰਸ਼ਾ ਘਾਟ' ਤੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 

ਪੱਤਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦ! ਹੈ । 'ਸਪਤ ਸਰੌਵਰ' ਇਕ ਹੌਰ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਪੱ” 
ਸਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਥੇਂ ਵੀ ਲੰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ 

ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । 
ਕ੍ਰਸ਼ਾਘਾਟ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੌ ਬਾਅਦ 5 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਕਨਖਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ । ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੌ. ਬਾਅਦ ਇਥੇ ' 

ਕੌਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਧ ਕ੍ਰੰਭੀ ਦਾ 

ਮੌਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੋਲੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੌ" ਯਾਤਰੀ 

ਮਾਉੱਦੇ ਹਨ । 'ਹਰਿ ਕੀ ਪੰੜੀ' ਤੋ ਲਗਭਗ 3 ਕਿ.ਸੀ. ਦੂਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਉੱਪਰ ਚੌਡੀ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਵੀ ਵੀ 1 ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ ਸਨ । ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
ਡਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ, 

ਨੇੜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਫੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

<< 

'ਹਰਿ ਜੀ ਪੌੜੀ' ਦੇ 

ਲੰਕ ਰੰਗਾ ਵਫਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣ 

ਹਰਿਦੁਆਰ” 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤ! ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ”ਗੱਲ ਤੋਂ 

ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਨੀ ਬੋਧੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਉਨਸਾਂਗ 
ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੱ-ਯੂ-ਲੋ ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰਾ 

ਸੀ । ਇਸਦੇ ਖੰਡਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੌ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 

ਤੇ ਮਾਇਆਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਕਿਲੋਂ ਅਤੇ 

ਤਿਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਅਬ੍ਰਲ ਫਜ਼ਲ ਵੀ 
'ਮਾਇਆਪੁਰ' ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ । 

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹੀਵੀ" ਸਦੀ ਤੌ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 
ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਬੇ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1868 

ਈ. ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ । 1898 ਈ. ਤੌ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸੁਧਾਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

7? ਰ੍ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡੂ 

ਗਾ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਡ ਲਨ ਹੈ। 

ਆਬਾਦੀ --ਸ਼ਹਿਰ 114, 180 (1981); ਮੈ. ਖੇ. 145 
946 (1981), 

2955" ਉ. ਵਿਥ,; 78210" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੂ.--ਐੈਨ. ਕ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 700; ਇੰਪ. ਗ. ਵੰਡ. 13 : 51 

ਹ/ਰਬੋਸ : ਇਹ ਇਕ ਤਪੱਸਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਕੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਭਗਤ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹ੍ਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਹ. ਪੂ,--ਮ. ਕੌ, 

ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਂ. : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦਾ 
ਜਨਮ 18 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਲਮਡਿੰਗ (ਆਸਾਮ) ਵਿਖੇ ਸਰ. ਗੰਡਾ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ. ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 
ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਚੌਖਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤ' ਹੈ । ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 
ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਉਪਰੌਤ 'ਗ੍ਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਮੋ' ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਯ' ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 

ਪੀ. ਐਚ. ਤੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ! ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਜਿਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼'ਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਕੇ 1980 ਵਿਚ 

ਰਿਟਾਇਰ ਹੱ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1955 ਵਿਚ “ਲਾਸਾਂ' ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ- 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਾਮ- 

ਯਾਬ ਅੱਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਅਧਰੈਣੀ' 
ਵਿਚ ਸੁਹਜਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ । 'ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ' ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਯੰਗਵਾਦੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਵਿਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥ੍ਹਲ ਹੋਂ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 'ਤਾਰ-ਤਪਕਾ' ਇਕ 
ਪ੍ਰਯੌਗਾਤਮਕ ਕਾਵਿ-ਨਾਟਕ ਹੈ, 
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਹੀ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦ੍ਰਵਰਤੋਂ` ਦੇ ਮਾਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ- 
ਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

“ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ', 'ਟੁੱਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ' ਅਤੇ 'ਮੈਂ` ਜੌ ਬੀਤ ਗਿਆ' 
ਵਿਚ ਮਨੌਂਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੇ” ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਜੌ" ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 

ਕਈ ਆਲੌਚਕ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ-ਮੌਰਨ ਪਰੰਪਰਾ 
ਦਾ ਅਗੁਲਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕ੍ਰਝ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਐਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਕਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੁਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ 

ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ । ਮੌਲਿਕ 
ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੌਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਹਨ--ਮੁਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ , 

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਰਚਨਾ-ਸੰਰਚਨਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ 

ਆਦਿ । ਇਸ ਤੌ` ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਪਾਦਨ 
ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ--ਅਰੰਭਿਕਾ, ਸਿਸਟਮੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵਿ, 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ--ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 

ਆਦਿ । 

ਇਸ ਨੇ ਅਰਸਤੁ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਿਨ ਸਰ= 
ਨਾਮਿਓ, ਰਿੱਗ ਬਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੇਰ ਬੋਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

/ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
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ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਖਵਾਦੀ 

ਦਿਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਜੌਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 

ਸਰਬੰਤਮ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ 1974-75 

ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋ” 

ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ--ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ; 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਤੋਪਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ - ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯ੍ਰਨੀਵਰਜਿਟੀ; 

ਪੁ. ਲਿ. ਕੌਂ, 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭਾਵ- 

ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਿ (ਰੱਬ) ਦਾ ਮੰਦਿਰ (ਮਹਿਲ ਅਥਵਾ ਘਰ) ਅਥਵਾ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ` ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ-ਸਥਾਨ । ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 

ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਮੰ ਦਿਰ ਤਿੰਨ ਹਨ : (1) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ; (3) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਕ ਕੀਰਤਪੁਰ (ਛੇਵੇ" 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੌਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ) ਤੇ, (3) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ- 

ਦਿਰ ਸਾਹਿਥ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਦਸਵੇ" ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿਦ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰਿ- 

ਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ" ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 

ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਹ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ 

(ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ) ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਮਟਾਲਾ, 
ਤੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰ: ਗਏ ਸਨ । 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਗਾਲਬਨ 1565 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ 

ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੋਇਟਵਾਲ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਅਤੁੱਟ 

ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਗਨਾ ਝਬਾਲ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ 

ਦੇ ਗਿਆ । ਫੇਰ ਸੈਨ 1570 ਈ. ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੌ ਪਿੱਛੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੌਂਏ, ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਢਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ 

ਮੌੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਾਲ ਅਥਵਾ ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾਇਆ । ਇਸ ਨਵੀ 

ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰ ਚੱਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਤੇ. ਸਰੌਵਰ ਦਾ ਨਾਂ 

ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਮਰ ਸਰ'_ਤੇ ਫੇਰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ' ਜਾਂ 'ਸੁਧਾਸਰ` ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਹੌਇਆ । 

ਸੈਨ 1578 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਾਬਲੌ” 

ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰ੍ਹ ਚੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਗ੍ਰਰ੍ਹ ਦਾ ਲੰਗਰ- ਚਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਢਾ ਖੁਸ਼ ਹੱਇਆ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰ੍ਹ ਚੱਕ ਦੀ ਹੱਦਬੈਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਗਨਾ 

ਝਬਾਲ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਜੌ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ .ਪਟੇ ਰਾਹੀ' ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ 

ਵਜੋਂ' ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ੍ਰ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੰ` ਸੈਨ 1588 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 
ਪੱਕਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ 
ਸਾਈ' ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ" ਰਖਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 
16 ਵਰ੍ਹੋ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਨ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰ੍ਹ ਚੱਕ ਦੀਆਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਂਢੀ ਆਦਿ _ਪੱਕੀਆਂ 
ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪ੍ਰਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੱਇਆ । ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ੍ਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੌਮਤ' 1661 ਵਿਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਗੀ-ਰਬਾਬੀ 
ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਸ ਤੌ ਪਿਛੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 
ਸੈਨ 1608 ਈ. ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ 
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ ਉੱਚਾ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਾਇਮ 

_ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁਰੰਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਰਖਿਆ । 

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰ੍-ਪੰਥ ਵਿਚ 
ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ । ਸੈਨ 1638 ਈ. ਵਿਚ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ 

ਇਥੋ“ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 

ਸੌਢੀ ਪ੍ਰਿਥੀਚਦ ਤੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਜੋ 
ਲਗਭਗ 68 ਵਰ੍ਰੋ ਸੌਢੀ ਹਰਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇੱ' ਤੱਕ ਰਿਹਾ । ਛੇਵੇਂ ਗ੍ਰ 

ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਗਰੋ” ਕਈ ਵੀ ਸਿੱਖ 'ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਨੀ ਸੋਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਂ 
ਸਕੀ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਸੈਨ 1696 ਈ. ਵਿਚ ਸੌਢੀ ਹਰਿ ਜੀ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 

ਲਿਆ । 

ਸੈਨ 1708 ਤੋ 1761 ਈ. ਤਕ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕ੍ਰਮਤ ਵੱਲੋ” ਸਿੱਖਾਂ 

ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰ ਦਿਰ 
ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੌਣਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਲਕ 
ਛਿਪ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਂ । ਸੈਨ 17632 ਈ. ਵਿਚ 

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ. ਕੇ 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ 
ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ । 

ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ” ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜੈਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੈ ਸਤਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 

ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾ ਜਮਾਇਆ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਰਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ” ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਨ 1764 ਈ. ਵਿਚ 

ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌ” 

ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੌਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਨਵੀ' ਉਸਾਰੀ ਸਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 

ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਮੇ“ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 510 ਫੁੱਟ, ਚੌੜਾਈ 
490 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 17 ਫੁੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲ. 64 

ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ 
ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ 40 ਫੁੱਟ 

7 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 13 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਚੌੜੀ 

ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਨਾਲ 201 

ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 21 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 



ਜ੍ਰੀ ਹਰਿਮੈਦਿਰ 
ਸਾਹਿਬ 

ਸੈਨ 
1833 

ਵਿਚ 
। 



ਸਰੀ ਹਰਿਮੈਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ 
। 



ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੋਗਮਰਮਰ ਤੇ ਕੀਤ) ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ'ਨਮੂਨਾ । 



ਹਰਿਮੈਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਉ, ਵਸਤਾਂ । 
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ਹਰਿਮੈਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ` 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ` 

ਤਿਆਰ ਹੌਣ ਡੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ. 

ਧਾਮ ਦੇ ਆਸ ਪਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਖ ਵੱਖ ਬੰਗੇ (ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ) 

ਤੇ ਕਟੜੇ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ 

ਵਸਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1799 ਤੌ 1849 ਈ. ਤਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 
ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਕੂਚਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵੀਂ 

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ- 
ਨਿਰਮ!ਣ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਓ” ਥਾਈ” ਸੈਗ ਮਰਮਰ _ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ= 

ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱ ਸਵਰਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਹੋਂ ਗਿਆਂ । 

ਇਸ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਦੀ ਸ਼ੌਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ 

ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੌਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਚੰਗੇ 
ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ 
ਕਾਰੀ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਵਾਇਆ । ਇਹ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ- 

ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰਮਤ 1887 ਬ੍ਰਿ. (ਮੁਤਾ- 

ਬਿਕ ਸੈਨ 1830 ਈ.) ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਪਵਿੱਤਰ 
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਰੰਗਦਾਰ 

ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵਚਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿਤਰਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਾਣੇ ਮਹਾਨ ਪੱਥਰ- 

ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਸੰਗਮਰਮਰ ਫ਼ਰਸ਼ ਤ” ਲੈ 
ਕੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਹੌਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਉਪਰ 
ਜਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਬਦ ਦੇ ਐਦਰ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ 

ਦਾ ਪੱਤਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨੇ ਦੇ 
ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਵੈਲ ਬੂਟੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਵਲ ਦਾ ਢੁੱਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰਮੌਹ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ । ਇਸ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 
ਸੌਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਉਂਵੋ' ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇਸ ਦੇ ਐਦਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੋਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੇ 
ਪਾਏ ਵੇਲ ਬ੍ਰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । ਔਦਰ ਥਮ੍ਰਲਿਆਂ 
ਉੱਪਰ ਸ੍ਰਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 

ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਅਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਸਥਾਨ 
ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋਵੋ । ਧਾਰਮਕ ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਰਸੀਲੀਆਂ ਧੂਨਾਂ, 
ਪਾਵਨ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ । ਹ 

ਪਰਕਰਮਾ ਤੋ" ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਰੌੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥ 

8 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ' 

ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
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ਸਾਮ੍ਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚੋ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ 
ਲੈ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਿੱਛੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮ੍ੜਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ 
ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ'ਦੇ 
ਹਨ । ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕੋਈ .ਧਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ 
ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 
ਸ਼ੌਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਕਰਮਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਦੋ 

ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣੇਂ ਹੱਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾ- 
ਇਬ-ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈ'ਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਨ । ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ 
ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੋਧੀ ਹੌਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ, 1984 

ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਹਨ । ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ 

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦੌ 'ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਨਿਵਾਸ” ਸਰਾਵਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਮੌਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੌਣ ਲਈ ਇਕ 

'ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੌ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ 'ਲੰਗਰ' ਦੀ 
ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 

ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ । ਮੁੱਢ ਤੌ ਹੀ 
ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਬੰਠਕਾਂ ਬ੍ਰਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ _ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ 

ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 
ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 

ਇਕਰਾਰ ਤੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਿਛ ਵੀ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਮੇ” ਸਮੇ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਪ੍ਰਮੁਖ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਹਨ :-- 

1. ਚਾਨਣੀ--ਜੌ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਚਾਨਣੀ 
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ 
ਚਾਨਣੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਕਿ 
ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੋ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਸੀ । 
ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ̀ਪਰ ਹਰਿਮੈਦਿਰ 
ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀ ਗਈ । ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ 
ਹੌਗ ਦੀ ਮਖ਼ਮਲੀ ਅਤੇਂ ਮੰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ 
ਮੁੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਢ ਲੱਖ ਤੌ ਘੱਟ ਨਹੀ” ਸੀ। 198% ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ 

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

2. ਜੜਾਉ ਸਿਹਰਾ--ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਵਿਆਹ ਸਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੌੰ_ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ । ਇਸ ' 
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ਹੁੱਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਸਮੇ” 

ਪਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ । 

ੜਾਝ੍ਰੇ ਛਤਰ--ਇਹ ਛਤਰ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ 
ਇਸ ਢੇੱਪਰ ਮੰਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਤ ਬਣੀ ਹੱਈ 

ਦਨ ਨੀਲਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੰਝ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ 

ਉੱਪਰ 108 ਜੁੱਰੇ 

ਇਕ ਲਖ ਰ੍ਪ 

ਜੜ 

ਹਂ ਰੀ ਹੈ । 
ਹੈ. ਜਿਸ ਦੀ ਗਰ 

ਮਾਲਾ ਹੋ । 

4. ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੌਰ. --ਇਹ ਚੌਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ 7 

ਵਰ੍ਹੋ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਦਨ 

ਦੀ 7 ਮਣ ਲੱਕੜ ਖ਼ਰਚ ਗੀ ਸੀ । 

5. ਮੌਨੋ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ--ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਨੇ ਦੀਆਂ 

ਚਾਰ ਜੌੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ `ਤੇ 
ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। , 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੰਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਈ ਵੌਰ ਹੌ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ” 

ਕਿ ਸੰਨ 1762 ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਰਾਨੀ 

ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ 
ਸਵੱਛ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ । ਫੌਰ ਸੰਨ 18432 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 

ਕਰਵ'ਈ ਤੇ ਇਸ ਤੰ` ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੈਨ 1923 ਦਈ. 

ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹੱਈ । ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਚਥੀ 

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਨ 1973 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੱਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ 

ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਅਥਵਾ ਹੰਸਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, 

ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਸੈਤੌਖ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨਿਰ- 
ਬਾਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ ਵਾਂਗ 1840 ਬ੍ਰਿ. 
(ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਨ 1783 ਈ.) ਵਿਚ ਪਠਾਨ ਕੌਟ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਚੇ` ਚੌਖਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ. 

ਪਰ ਫੇਰ ਸੰਨ 1923 ਈ. ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਚੌ” 

ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਉਹ ਹੰਸਲੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਾਇਮ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੌਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਝੰਡਾ, ਬ੍ਰੰਗ', ਨਵੇ ਪਾਤ- 

ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗ੍ਰਦੁਆਰਾ ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰ! ਬਾਬਾ 

ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੌਖਸੋਰ, ਕੌਲਸਰ, ਰਾਮ ਸਰ, ਬਿਬੇਕ ਸਰ, ਦੇਹਰਾ 

ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਰਾਇ, ਗੁਰ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਚੁਰਸਤੀ ਅਟਾਰੀ, ਟਾਹਲੀ 
ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ 19 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰ ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਕਮੌਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌ ਰਿਹ' ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇਬਰਤ ਨਾਮਾ-ਅਲਾਉਦੀਨ ਮੁਫਤੀ;. ਤਵਾਰੀਖਿ ਅੰਮਿਰਿਤਸਰ-ਗਿਆਨ 
ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ; ਮ. ਕੋ; ਹਿ. ਪੈ.? ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ-ਪੀਂ, ਐੱਸ. ਅਰਸ਼ੀ । 

--ਸ਼ਮਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ 

ਹਰਿ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ : ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ” ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਗੇਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਗ੍ਰਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਸਨ। ਆਪ ਦਾ. ਜਨਮ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1630 ਈ. (20 ਮਾਘ, 
ਸੋਮਤ 1686) ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋ” ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 

ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ 

ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਘੋੜ ਸਵ'ਰੀ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਤਬ 
ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਆਪ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੋ 
ਕੌਮਲ ਸਨ । ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ 

ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ''ਢੱਠੇ ਮੈਦਰ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰੰਮਤ ਤੇ 
ਮੁੜ-ਉਂਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢੱਠਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ 
ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।' ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਨਿਰਭੈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਦਰਜੇ ਪਾਸੇ ਦਇਆ, ਪ੍ਰੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮਲਤਾ 

ਦਾ ਨਸ੍ਰਨਾ ਸੀ । 

ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਏ 

ਆਪ 8 ਮਾਰਚ, 164& ਈ. (12 ਚੇਤ ਸੰਮਤ 1700) ਨੂੰ 
ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ । ਆਪ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੌੜ-ਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਇੱਤਾ । ਆਪ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਹਰ 
ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਵਾ- 
ਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰੱਲਭ ਦਵਾ- 
ਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ । ਇਹ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ” 
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੌ` ਲੌਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਕ 
ਵੇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਵਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾ= 
ਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕਿਧਰ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 
ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਬਣਿਆ । ਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸਨ ਪਰ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਨੌਖੋ ਹੀ ਸਨ । 

`ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ 

ਨਹੀ ਸਨ ਸਗੱ“ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੜੀਆ- 

ਘੁਰ ਸੀ 1 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨ੍ਸਾਰ ਆਪ ਨੇ 2200 

ਸ਼ਸਤਰ-ਧਾਰੀ ਸਵਾਰ ਰੱਖੋ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੌ ਲੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ- 

ਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 
ਸਨ, ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਗਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ" ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ । ਇਸ 
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।ਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ,ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ । 
ਤੁਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੇ" ਦੀ ਲੜ ਪਈ । ਉਦੋ ਵੀ 
ਭਪਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਹੁੰਨ=ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਵਚਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖ! ਕੇ 

ਮਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਿਆ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ 
'ਈ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ । ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ' 

ਇੰਦਵਾਲ ਸਨ । ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ ਨੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱ ਬਚਾਉ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦਰਿਆ 

ਪੱਤਣ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ 
ਰਿਆਉ” ਪਾਰ ਡੱਕ ਛੱਡਿਆ । ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ 

ਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ । ਤਖ਼ਤ ਤੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 

ਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਵਾ ਭੇਜਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਗਏ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 
ਜਿਆ । ਬਾਂਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੌ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ । ਉਸਨੇ ਬੜੀ 

ਹਦਵਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ । ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਹਾਡੇ 
ਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-- 

''ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੋੜੈ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ 

ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ॥' 

` ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਮੌਮਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ? 

ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਤਬਾਣੀ ਵਿਚ ''ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗ ਮਿਟੀ ਬੇਈਮਾਨ 

` ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ 

ਦੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਜਦ ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ 

ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 

ਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੌਗ 
ਹੀ” । 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਗਤ- 

ਧਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ । ਆਪ ਨੇ ਸਮੇ ਸਮੋ ਦੁਆਬੇ, 

ਲਵੇਂ ਤੇ ਮਾਝ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 
ਇਮ ਕੀਤੇ । ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ _ਲਈ 
ਤੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਸੰਦ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ : ਭਾਈ ਬਹਿਲ, ਭਾਈ ਭੂੰਦੜ, 
ਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੜ੍ਹ । ਲੰਮੇ (ਕਸੂਰ ਚੂਣੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੇ 
ਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਫੋਰ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਂ ਪਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨਿਆਸੀ 
ਸਿਖ ਸਜੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾ ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 

5 ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਕੈੱਥਲ ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ 
ਹਾਈ ਘਰਾਣਿਆਂ'' ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 
ਚ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੋਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਹਸ ਰਸੀਏ ਸੁਥਰੇਂ 
ਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰ ਦੂਰ ਤੱਕ 
ਹਾਰ ਕੀਤ! । ਹੁ 

ਜਦ ਗੁਰ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਖੈਡ ਵਾਪਸੀ 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੱੌਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਜ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਲਈ ਨਿ ਯਤ ਕੀਤਾ । 

ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ 

ਆਪ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਈ. ਰਾ ਕੱਤਕ 1718) ਨੂੰ ਜੌਤੀ 
ਜੌਂਤ ਸਮਾਂ ਗਏ । 

ਹ.ਪੁ.--ਮ. ਕੋ,! ਹਿ.ਸਿ.--ਖ਼ੁਸ਼ਵੈਤ ਸਿੰਘ; ਹਿ.ਸਿ.--ਕਨਿੰਘਮ 

--ਪ੍ਰੋ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਹਰਿਲਾਲ : ਕਾਸ਼ੀ (ਵਾਰਾਨਸੀ) ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ । 
; ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਰ' ਸੀ । ਇਹ ਦੋਵੇ ਪ੍ਰੌਮੀ ਜਾਤਿ-ਅਭਿਮਾਨ 

. ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰ੍ ਮਤ ਦਾ 

ਪ੍ਰਚਰ ਕੀਤਾ । ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੌਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ ਨੇ 
ਉਚਾਰੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. 

ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ : ਹਰਿਵੌਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਐਤਿਕਾ 
ਅਖਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਬ(ਅਧਿਆਇ 

2, ਸ਼ਲੌਕ 82-83) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਸ 
ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵੈਸ਼ਮਪਾਯਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ" ਹਰਿਵੰਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਪਰ ਨਾ ਇਹ 
18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਪ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ । 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ 
ਮਗਰ" ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੰ ਡ ਹਨ--ਹਰਿਵੈਸ਼ ਪਰਬ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਰਬ 

ਅਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਪਰਬ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਿਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ 

ਰਾਜਵੌਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਕਲ- 
ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੋਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਖੌਡ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿ ਵੰਸ਼ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸ਼ 
ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਵੌਸ਼ ਪਰਬ ਵਿਚ 
55, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਰਬ ਵਿਚ 198 ਅਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਪਰਬ ਵਿਚ 135 
ਅਧਿਆਇ ਹਨ । ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਬਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 16374 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ 

ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ 

ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾਰੂਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂਦੇਂਹੂਲਿਖੇ ਹੋਏ 
ਵੀ ਦੋ ਜੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾ 
ਸ਼ੱਕ ਸੈਮਤ 705 (783 ਈ.) ਵਿਚ ਜਿਨਸੇਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 66 ਸਰਗ ਹਨ । ਦੂਜਾ 15ਵੀਂ” ਸਦੀ ਈ. ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ 39 ਸਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” 

ਪਹਿਲੇ 14 ਸਕਲਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਜਨਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ` 
ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.-ਹਰਿਵੈਸ਼ ਪੁਰਾਣ (ਹਿੰਦੀ __ਟੀਕਾ _ਸਹਿਤ)--ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ 
ਗੋਰਖਪੁਰ! ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ (ਖਡ--1)--ਐਮ. ਵਿੰਟਰਨਿਟਜ਼ਊ 

ਮ. ਕੋ. 2 ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ, 

--ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਤ 
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ਹਗੀਅਲ : ਇਹ ਕੌਲੰਤੀਫ਼ਾਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਡੀ ਕੁਲ 
ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਹਰੋ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਡੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਮ 

ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਟਰੀਰਾੱਨ ਫ਼ੀਨਿ- 
ਕਾਂਪਟਰਾ (47੬7071 760670027/£76) ਹੈ । ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 

ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਜਾਮਣੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਿਮਕਣਾ ਹੰਦ' ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਕਿ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਂਵਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ 

ਆਰਪਾਰ ਇਕ ਪੀਲੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਲ 

ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹਰੇ ਕਬ੍ਹਤਰਾਂ ਤੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁੰਡਾ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 
ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰਾਕ ਲਈ ਲੌੜੀਂ ਦੇ 

ਫ਼ਲ ਹੌਣ, ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ 

ਫ਼ਲ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਗਲਾ ਪੰਛੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਛਵਾਸੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ 

_ਲੱਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ, ਤਾਕ ਵਿਚ 

ਤਕਰੀਬਨ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਆਪਣੀ ਪਹ੍ਰੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਹੜ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਦਮ 

ਝਪਟਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ" ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਅਕੜਾ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਂਦੋ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆਲੇਂ= 
ਢੁਆਲੋਂ ਦੇ ਹਰੋ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ 

ਆਕਾਰ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ" ਆਉਦੇ । 
ਗੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰ ਆਦਿ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵੱਡੇ 
ਬੌਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਿਚੋ" ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੌਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੌਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੁੰਛੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਫ਼ਲਾਂ 

ਵਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਜ 

ਕੇ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 

ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੜਕੇ ਜਿਹੇ _ਅਤੇ _ਤਰਕਾਲਾਂ 
ਵੇਲੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ-ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੋਂ ਨਰਮ ਖੰਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਦੇ ਬਾਕਾ- 

ਇਦਾ ਵੋਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ, ਮਨਭਾਉ'ਦੀ ਸੁਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਂਗ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਕਬ੍ਹਤਰ ਕੁਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਐੰਡੇ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ.ਪੁ.--ਕਾ. ਬ. : 62, 

ਹੱਭੀਆਂ ਵੇਲਾਂ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 
ਵਿਚਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੱਲਵੇ ਸਟੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਿ. ਮੀ, ਦੂਰ ਇਕ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚੱਗਰਾਂ, ਬੋਹਣ, ਚੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਜਰੌਰ 
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ 
ਹਰੀਆਂ ਹੌ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਹਰੀਆਂ 
ਵੇਲਾਂ' ਪੈ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨਾਲ 71 
ਘੁਮਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮੋਲਾ 

ਵਿਸ਼ਵਕੌਸ਼ 

ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਗੁਰ੍ਹ ਗੇਂਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਇਉ” ਹੈ---- 

ਬਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਦੌ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰੀਆਂ, ਜੌ 
ਬਜਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪਿਛੁ ਜੋਜੋ" ਨੂੰ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੌਹ ਲਈਆਂ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰ- 
ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ 
ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ 
ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤ ਦੇਵੇਂ । ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯੌਗ ਦੇਡ 
ਦਿੱਤਾ । ਦੌਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਖਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣ 
ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤਰ .ਵੱਲ 
ਹੈ । ਜੌ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਹੈ । 
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ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 
ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੌ ਅਕੌਲਾ ਤੇ 30 ਕਿ. 
ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋ“ 1430 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਕ 
ਪਹਾੜੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਸੀ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ 
ਰਮਣੀਕ ਚੌਟੀਆਂ ਵਿਚੇ" ਇਕ ਹੈ । ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇ” 
ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਲੌਕ ਇਸ ਚੌਟੀ. ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਿਲੋਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੇਂਠਲੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਫ਼ਾਵਾਂ 
ਹਨ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਫ਼ਾਵਾਂ 10ਵੀ' ਜਾਂ 
11ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 56. 

ਹਗੀਸ਼ ਚਦਰ, ਭਾਰਤੇ'ਦੂ : ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
ਯੁਗ-ਪਰਿਵਰਤਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਵੈਸ਼ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ 9 

ਸਤੰਬਰ, 1850 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਆਰੰਭ ਤੋ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ । ਸੁਭਾਅ ਤੋ ਅਤਿਐਤ ਦਾਨੀ ਹੌਣ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 

ਲਗਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ । ਸੰਨ 1868 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
“ਕਵੀ-ਵਚਨ-ਸ੍ਧਾ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਪਤੱਰਕਾ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ 

ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਦ 

ਲੇਖ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗੇ । ਸੰਨ 1873 ਈ. ਵਿਚ 'ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੈਗ- 
ਜ਼ੀਨ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾ ਕੱਢੀ । ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਪਤੱਰਕਾ ਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ 1 
ਇਹ ਇਸ ਪਤਰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । 
ਇਸੇ ਪੱਤਰਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ । 
ਸੈਨ 1874 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 'ਬਾਲ ਬੋਧਿਨੀ' 
ਨਾਮੀ ਪਤੱਰਕਾ ਕੱਢੀ । ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਾਹੀਆ 

ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ--''ਵੈਦਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭਵਤੀ'' ਲਿਖਿਆ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੌਣ ਵਾਲੇ ਪਖੋਡਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੌ, 



ਜਿਲਦ ਛੌਵੀ' 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਬੰਗਲਾ ਤੋਂ` ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਝ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ । 

ਮੌਲਿਕ ਨਾਟਕ ਵੈਦਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਂ ਭਵਤੀ, ਚੰਦਰ ਾਵਲੀ, 

ਵਿਸ਼ਮਯ-ਵਿਸ਼ਮੌਸ਼ਧਮ, ਭਾਰਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨੀਲ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰੰਮ ਯੋਗਿਨੀ, 

ਸਤੀ ਪਰਤਾਪ (ਅਧ੍ਰਰਾ) ਸਨ । ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਟਕ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਵਿਦਿਆ ਸੁੰਦਰ, ਪਾਖੰਡ 'ਵਿਡੰਬਨ, ਧੰਨਜਯ ਵਿਜਯ, 

ਕਰਪੂਰ ਮੌਜਰੀ, ਮੁਦ੍ਰਾ ਰਾਖਸ਼ਸ਼, _ਸਤਯ ਹਰੀਸ਼ ਚੈਦਰ, ਭਾਰਤ 

ਜਨਨੀ । 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹਲ ਮੌਤ੍ਰ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਸੋਵਾ ਲਈ ਇਸ 

ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ । ਇਸਨੇ 

ਸਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਰਵ ਗੌਰਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, 

ਵਰਤਮਾਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ _ਅਤੇ 

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਰਿਆ । ਇਸਨੇ ਖੜ੍ਹੀ 

ਬਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨਤੀ 

ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਗਈ ਹੈ । 
ਭਾਰਤੇ' ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈ । 'ਚੰਦਰਾਵਲੀ' ਵਿਚ ।੍ਰੋਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ 

ਹੈ, 'ਨੀਲਦੇਵੀ' ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ, “ਭਰਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੇ ਮਨੌਰੌਜਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੱ ਛੁੱਟ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੀ ਬੋਲੀ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੌ' ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੀ । ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੌਮ 

ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਨਾਵਲ 

ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜੌ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾ ਹੇ ਸਕਿਆ । ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਤਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, 

ਲਾਲਾ ਸੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾਸ, ਪੰਡਤ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ, ਪੋਡਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ 

ਭੱਟ, ਪੰਡਤ ਐਬਿਕਾ ਦੱਤ ਵਿਆਸ, ਪੰਡਤ ਚਰਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਦੇ 

ਨਾਂ ਵਰਨਣਯੌਗ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ 

ਨਾਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਣੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਕੇ 'ਭਾਰਤੇਂਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ' 

ਨਾਂ ਹੋਠ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ । 

ਲਗਭਗ ਪੈੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 6 ਜਨਵਰੀ 1885 ਈ. 

ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੌ ਗਿਆ। 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਸਾ. ਇਤਿ.; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌਂ. 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਹੈ । ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1897 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਖ੍ਰਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 

ਝੌਥੀਆ ਖੁਰਦ ਜਿਹੜਾ (ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਵਿਚ 

ਸ੍ਰ. ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ 

ਸਾਹਿਬ ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1920 

ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੌਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ । 

ਹਗੀ ਸਿੰਘ : ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਪਰਵਾਨਾ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਿਖੋ ਸ੍ਰ. ਸੁਰਜਨ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ । ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 

ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਇਆ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤ 

ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੌਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ 

ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ : ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਮੌਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ 

83 ਰ੍ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੌਕੇ ਦਾ ਜੈਮ-ਪਲ ਅਤੇ ਸ. ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ 1933-42 ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋ“ ਲਾਏ ਜੈਤੋ” 

ਦੇ ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਮਾਰਚ, 1925 ਨੂੰ ਮੌਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋ” 

ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ : ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਜਨਮ 
1791 ਈ. (ਸੰਮਤ 1848) ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ 
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਉੱਪਲ, ਖੱਤਰੀ) ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੀ 

ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਕੌਰ ਸੀ । ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ _ਸਮੇ` ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 

ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 
ਸੱਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੌ 
ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ 

ਵਿਧੀਵਤ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ 
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਸਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ 

ਲਏ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ੮ਈ 

ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਦਰਬਾਰ 
1805 ਈਦ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਨਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
ਆਪਣੀ 'ਫ਼ੌਜ=ਖਾਸ' ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਲ ਭਰਤੀ ਹੌਣ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਿਛੋ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ 

ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 

ਮਾਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਨਲਵਾ' ਦਾ 
ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ 'ਨਲ' ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 'ਨਲ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਪ 

ਵਟਾ ਕੇ ਨਲਵਾ ਹੌ ਗਿਆ । 

ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ 

ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੌ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼੍ਬੀਆਂ 

ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ 

ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਨਲਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੋ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੌਣੇ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹਨ ।' 

1807 ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾ- 

ਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ । 1810 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਲਕੌਟ ਤੇ 

ਚੜ੍ਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਂ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ- 

ਜਨਕ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਲਵੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ 

ਹੱਲਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਕੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ 

ਅੱਗੰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਵਾਰ ਉਪਰ" ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ 

ਜਾ ਗੱਡਿਆ । ਇਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 

1810 ਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋ“ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਨਲਵਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਰੀ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ 

ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਫਿਰ 1813 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਮੌਰਕਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹਜ਼ਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਨੂੰ ਹਾਰ 

ਦਿੱਤੀ । 1815 ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 
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ਤਮੇਤ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹਇਆ ਅਤੇ ਝਨਾਂ ਦੇ 

ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਛਿਆਨੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ । 1818 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 

ਕੀਤ! ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 

ਫ਼ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ 1 1819 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟੌਲੀ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਉਸ 

ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਛਵਾ 

ਵਾਦੀ ਵਿਚੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਭੱ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 

ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ" ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦਾ 

ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ _ਗਿਅ/ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ । 

ਨਵੰਬਰ, 1821 ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ,ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ।;ੂ 

ਜਦ“ ਨਲਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਜਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ 7,000 ਸੈਨਕਾਂ ਅਤੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੋ” 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੱਕ ਮੌਗਲੀ ਦਰੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਕਿਆ । ਨਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ- 

ਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 

ਉਥੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 7,000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ 

30,000 ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 2,000 ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਨਲਵਾ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੌ 

ਪਿਛੋ ਬਣੇ ਗਵਰਨਰ ਮੌਹਕਮ ਚੰਦ ਆਤੇ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਵੋਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਹਰੀਪ੍ਰ' ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 
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ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬੜਤਾਇਆ ਜੌ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਉ'ਦੀਆਂ 
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 

ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ” ਪਾਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ 
ਸੈਗਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ 

ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲਸਾ 
ਫੌਜਾਂ ਨਾਲੌ“ ਵੀਹ ਗੁਣਾਂ ਸੀ । ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ 

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 
ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਹਰੋਕ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ 
ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਨਲਵੇਂ ਦੇ ਸਿਰ 
ਸੀ । ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਮਈ, 1834 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲ/ਫੋਣ 
ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਜਦੋ" ਦੌਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਲਵਾ ਆਪ ਇਕੱਲਾ 20,000 ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ 
ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੌ" ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਹਾਰਾਜ' 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ` ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਰ੍ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ 

ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਭੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ''ਨਲਵਾ ਰਾਗਲ '(ਨਲਵਾ ਆਇਆ)' 
ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਨਲਵਾ ਸਰ- 
ਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ 
ਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰੈਗਜ਼ੋਬ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਭਰ ਰਹ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ 

ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਘਾਟ! ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾ 
ਭਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 

ਪਰਿਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ 2,64,976 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 
ਨਲਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ" ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 

ਸੀ । ਐਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1837 ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਕੌਲ 3,67,000 ਰੁਪਏ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ 
ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀ ਸੀ । ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਨਲਵੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਥਰ੍ਹ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ 'ਨਮਕ-ਹਲਾਲ” 
ਸੇਵਕ ਚਲ ਵਸਿਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. ; ਦੀ _ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, 
ਦੂਜੀ; ਹਿ, ਪੈ. 

ਹਰੀ ਸ਼ਿੰਘ ਭੰਗੀ (ਸਰਦਾਰ) : ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, 
ਮਿਸਲ ਭੌਗੀਆਂ ਦਾ ਮੌਢੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ । ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 
ਅਸੁਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਹੌਠਾ, ਪ੍ਰਗਣਾ ਬੱਧਨੀ, ਇਲਾਕਾ ਮਾਲਵਾ ਦਾ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰੈੜ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 

ਜਿ. 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ` 

ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੱਥ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਿਆ । ਇਹ ਸਰਦਾਰ 
ਭੂਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਜੌਧਾ ਤੇ ਇਰਾਦੇ 

ਦਾ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੋ ਸਮੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚ 

ਮੁਲਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਨ' ਖੱਟਿਆ । 

ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਝੰਗ ਅਤੇ ਚਨਿਓਟ ਤੇ 

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਿੱਲਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਫੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਥੇ ਕਿਲਾ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 

ਰੱਖੀ । 
39 ਮਾਰਚ, 1748 ਈ. ਨੂੰ ਜਦੋ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 

ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਲਈ । ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੈਗ ਪੀਣ 

ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ _ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ 
ਨਾਲੋਂ“ ਵੱਧ ਸੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲ੍ਹਘਾਰੇ ਸਮੇ, ਜੌ ਮਲੋਰਕੌਟਲੰ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ । ਜਦ ਇਸ ਘੱਲ੍ਹਘਾਰੇ ਪਿਛੋ” ਬੁੱਢਾ=ਦਲ ਤੇ 
ਤਰ੍ਣਾਂ-ਦਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤਰ੍ਣਾ-ਦਲ ਦ“ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੈਗੀ 

ਬਣਿਆ । ਇਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ 

ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਫੌਰ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰਾਜਾਤ 

ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 
: ਜਮਾਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ' ਥੌੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਿਛੌ` ਹੀ ਸੈਨ. 1763 ਵਿਚ 

ਕਸੂਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸੋ ਇਕ ਗਰੀਬ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ । 

ਸੈਨ 1764 ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ 

ਮਿਲਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅਬਦਾਲ) ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ । ਇਸੇ 

ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਸ੍ਰ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 
ਆਹਲ੍ਹਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ । 

ਸਰ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੱ" ਪਿਛੱ` ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ 

ਆਦਿ ਇਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 

ਜਿਤਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ' ਸਨ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਛੌਤੀ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ । 

ਹ.ਪੂ.--ਤਵਾ, ਗਰ. ਖਾ.; ਸਿ. ਮਿ. 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ : ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ 
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1895 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 1909 ਈ. ਵਿਚਪਿਤਾ 

ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਧਿਆਨ ਅਧੀਨ ਮੋਜਰ ਐਚ. ਕੇ. ਬਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿਚ ਹੱਈ । 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ,ਪਿਆਰੀ 
ਤਕਣੀ ਅਤੇ ਸੁਘੜਤਾ ਮਿਲੀ । ਇਸਨੇ ਮੀਯੂ ਕਾਲਜ, ਅਜਮੇਰ ਵਿਚ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਡਿਟ ਕੌਅਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1915 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਰਿਆਸਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮ੍ਹਾਜ਼ ਤੇ ਘੱਲੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਸੈਭਾਲੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼- 

85 ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਟੀਆਂ । ਇਸ ਨੇ -ਵਾਰ-ਫੌਡ ਲਈ 
43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ । 1921-22 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਐਨ ਦੀ ਥ੍ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ । ਇਹ ਹਿੰ ਦੂ-ਮੁਸਲ- 

ਮਾਨ ਦੌਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ । 1922 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦ੍ਬਾਰਾ ਸਥਾ- 
ਪਤ ਹੱਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈੱਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 
1925 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਸ 
ਨਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਇਆ । 

ਮਾਰਚ, 1926 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸਮੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤ 
ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਾਹੀਕਾਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਨਿਯਮ ਰਾਹੀ" ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਦ ਖੌਰਾਂ ਤੌਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਦਵਾਇਆ । ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 
ਛੌਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੌਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 

ਲਾਗੂ ਕਰਕ ਇਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਕੁੜੀ ਦੀ 
14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ 

ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਰ 
ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਤੋਂ” ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੌਕ 
ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । 

ਗੱਦੀ ਸੈਭਾਲਣ ਸਮੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੇਤਰ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਟ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਰਾਊ'ਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 
ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋ" ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 
ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀ` ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ । ਹਰੀ ਸਿੰਘ 
ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਜ਼ੌਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ _ਪਰ ਔਗਰੇਜ਼ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੋ 

ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਹਰੀ ਸਿੰਘ 
ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ _ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ 

60 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਕੌਟਰੌਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਦਰ੍ਹਨੀ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਅੰਦੌਲਨ ਅਤੇ ਫਸਾਦਾਂ 
ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕਦੇ ਰਹ ਤੇ ਹਰੀ 
ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ । 13 
ਜੁਲਾਈ, 1931 ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੀੜ ਤੇ ਗੌਲੀ ਚਲਾਉਣ 
ਨਾਲ 21 ਬੈਦੇ ਮਰ ਗਏ । ਗੱਲ ਕੌਟ੍ਰਲ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ. ਵੇਖਕੇ 

ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੌਗਣੀ ਪਈ ਅਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ 
ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰ ਗਏ । 

ਦੂਜੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । 
ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੌਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੌ ਗਿਆ । 

ਅੰਗਰੌਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਵੀ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ 

ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੈਂਨ 1936 

ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 
ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਐਨ. ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ 
ਅਤੇ ਫਿਰ 1945 ਵਿਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 



ਹਰੀਸੈਨ 

ਥਾਪਿਆ । ਸੰਨ 1946 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ 

ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ! ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ 

ਅਸਮਰਥ ਰਾਜੋਂ ਨੇ 26 ਅਕਤ੍ਹਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨ'ਲ ਮੁਕੰਮਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । 12 ਨਵੰਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਦਰ-ਏ- 

ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇ । ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ 31 ਸਾਲਾ 

ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਡੱਗਰਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੌ ਗਿਆ । 

``ਰ, ਪੁ.--ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ--ਪੀ. ਐਨ. ਕੇ. ਬਾਜਮਈ ਪੈ 648. 

ਹਗੈਸੇਨ 1 ਫਿਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਾਠ ਉੱਤੇ ਸਮਰਾਟ 

ਸਮੁਦ੍ਰਗੁਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਲੋਖ ਐਕਿਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਚਨਹਾਰ 

ਹਰੀਸੇਨ ਨੂੰ ਹੀ _ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਚ ਹਰੀਸੋਨ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ _ਜਿਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ 

ਤੱ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾ ਦੰਡ-ਨਾਇਕ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਅਤੇ ਵਿਗ੍ਰਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰਾਂ ਦਾ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੌ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਖਾਦਿਅਟ ਪਾਕਿਕ' 

ਵੀ ਢਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਢੇ ਬੰਸ ਦਾ ਉਪਾਧੀ ਸੂਚਕ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਪਰੌਕਤ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਢੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁਦ੍ਰਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਿਖਣ ਸਮਾਂ 350 ਈ. 

ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਾਰੇਂ ਤੌ ਹਰੀਸੇਨ ਦਾ ਜੀਵਨਕਾਲ 

ਈਸਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦਾ ਮੱਧ ਅਨ੍ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹਰੀਸੇਨ ਸਮਰਾਟ ਸਮਦ੍ਰਗ੍ਰਪਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਪਾ=ਪ/ਤਰ ਸੀ । 

ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਸੇਨ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉੱਤੇ ਨਿਖਾਰ 

ਅਇਆ ਸੀ । ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਨਪ੍ਰਾਸ ਰੂਪਕ 
ਆਦਿ ਦੀ ਫਰਤੋਂ` ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ੍ਦ੍ਰਗੁਪਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਉਤੋਂ ਫੌਸ਼ਨੀ ਵੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । 

ਰ੍ --ਸਰੁਤੀਕਾਂਤ 

ਹਰੀਹਰ ੧ ਭਾਰਤ ਢੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਿਤਰਦੁਰਗ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਦਰਿਆ ਢੇ ਕੇਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ 

ਹੈ । ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਂ ਗ੍ਰਹਾ ਜਾਂ ਗੁਹਾਸੂਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਉਂ 

ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੌਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 
ਹਰੀ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਜਾਂ ਹਰ (ਸ਼ਿਵ) ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਣ । ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੇ ਗਏ । -ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ । ਦੌਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 
'ਹਰੀਹਰ` ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿਉ ਨੂੰ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਹਰ ਪਿਆ । 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਬਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ 
ਵਿਚ ਇਥੋ ਉਛਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਥੋਂ 1333 ਈ 
ਵਿਚ ਹਾਇਸਲਾਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੜਹੂਮਤ ਸਮੇ ਹਰੀਹਰਸਵਰ ਨਾਂ ਦਾ 

_86 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਸੌਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਟਿਥੋ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੀ 
ਹਰ੍ਹਮਤ ਵੀ ਰਹੀ । ਮਰਹਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤਕ 
ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1871 ਵਿਚ ਇਥੋ ਮਿੰਉਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ 
ਹੋਈ ਸੀ । 

ਆਬਾਦੀ- -33,896 (1973) 
14” 30" ਉ. ਵਿਥ.; 75? 48' ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹਰੀ ਕਿਖਨ 2 ਸੁਤੋਤਰਤਾ ਸੈਗਰਾਮੀਆ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗੌਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿ- 
ਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਾਨ 
ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਘੱਲਾਧਰ ਵਿਖ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ 
ਜੂਨ, 1909 ਵਿਚ ਹੌਇਅ'। 
ਇਸ _ ਨੇ _ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 'ਖੁਦਾਈ 

ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 
ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸ' 
ਪਾਇਆ । ਸੈਨ 1930 ਵਿਚ 

ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ 

ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਡੀ ਮਾਂਟਮੋਰੈਂਸੀ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉੱਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਉ'ਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਇਸ ਨੰ ਆਪ ਹੀ 23 ਦਸੰਬਰ, 1930 ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰ- 

ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੌਲੀ ਚਲਾਈ, _ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰਿਆ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ 
ਕਤਲ ਸਬੈਧੀ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਮੌਤ 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ । 

9 ਜੂਨ, 1931 ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਰੂ.ਇੰਡੀ, ਮਾਰ, 

ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਟੀ 
ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪੱਤਣ ਹੈ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੌ 
33 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਡੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 
ਮੋਗਾ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ 

ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾ- 
ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਬਹਤ ਵੱਡੀ 
ਨਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਸਤੌ" ਪਾਰਲੇ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਆਪਣੀ 
ਖ਼੍ਬਸੂਰਤੀ ਸਦਕੇ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੌ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ 1 ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁੰ.--ਮ. ਕੌ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ : ਇਹ ਹੰੜ੍ਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੌ 
ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ । ਇਸਦੇ 

ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਖ਼ਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 

ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ । ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੋਦ 

ਵੱਲੋ” ਸੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਸ 

ਵੋਲੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ 

ਸਾਹਿਬ ਚੈਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ 

ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਹਾ” 

ੜੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਦਯਾ ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਤ ਮੱਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆ ਲਲਕਾਰਿਆ । 

ਹਰੀਚੈੰਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁਸਤ ਤੋ ਤੋਜ਼-ਤਰਾਰ 

ਸੀ । ਜੀਤ ਮੱਲ ਤੋਂ ਹਰੀ ਚੈਦ ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤਲਵਾਰਾਂ ਧ੍ਰਹ ਲਈਆਂ । ਲੌਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਆਣ ਖੜਕਿਆ' । ਕਾਫ਼ੀ 

ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬ੍ਰਤ ਦੇਣ ਮਗਰ” ਦੋਵੇ' ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ 

ਪਏ । ਹਰੀਚੰਦ ਬੇਹੌਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਘਾਇਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 

ਮੁੜ ਆਣ ਡੱਟਿਆ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਲਈ ਹਲ ਣਿਆਂ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ 

ਪਿਤਾ ਆਪ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆ ਡਟੋਂ । ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਤੀਰ ਵਰ੍ਹਾਏ । ਇਕ ਤੀਰ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਘੌੜੋ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਕੌਲ” ਸ਼ੂਕਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰ 

ਬੰਦ ਵਿਚ ਆਣ ਖੁੱਭਿਆ ਤੋ ਉਸਦੀ ਚੁੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ 

ਜਾ ਚੁੱਭੀ । ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੰਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਤਕ 

ਖਿੱਚ ਕੌ ਛੱਡੇ ਤੀਰ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਹੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ-ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡ੍ਰਰੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ 'ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ` ਵਿਚ ਬੜੀ ਜੌਸ਼-ਭਰਪੂਰ 

ਤੇ ` ਚਿਤਰਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ । ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ 

ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ''ਤਹਾਂ ਏਕ ਬੀਰੈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੌਪਯੋ'' ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 

ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੌ.? ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ--ਮੈਕਾਲਫ਼. 

ਹਰੀਚੰਦਰ (ਜੈਨ ਕਵੀ) : ਇਹ ਟਿਕ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਕਵੀ ਸੀ, 

ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਧਰਮਸ਼ਰਮਅਭਯੂਦਯ' ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਮਹਾਂਕਵਿ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ 11ਵੀ" ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਹਰੀਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨੌਮਕ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਾਯਸਥ ਕੁਲ ਵਿਚ 

ਆਦਿਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਰਥਿਆ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਹਰੀਚੈਦਰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਧ੍ਨੀ (ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ) ਢਾ 

ਅਨੁਆਈ ਦਸਦਾ ਹੈ । 

'ਧਰਮਸ਼ਰਮਅਭਯੂਦਯ' 21 ਸਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਕੱਟੀ ਦਾ 
ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਇਕ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਦਰ੍ਰਵਾਂ ਤੀਰਥੈਕਰ ਧਰਮਨਾਥ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਗਰ-ਵਰਣਨ, ਰਿਤ੍ਹ ਵਰਣਨ, ਯਾਤਰਾ, ਸਵੰਬਰ, 
ਵਿਹਾਰ, ਰਾਜ, ਤਪ ਆਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਢ ਰਚਨਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਆਉਦਾ 
ਹੈ । ਹਰੀਚੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ 12ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰਸ਼ ਦੇ 
'ਨੈਸ਼ਧੀਯਚਰਿਤ' ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੇਂ. 

ਹਰੀ ਚੋਦ, ਰਾਜਾ 

ਹਰੀਚਦਰ ਭੱਟਾਰ : ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਣਭੱਟ (ਲਗਭਗ 7ਵੀ' 
ਸਦੀ ਈ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ) ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਹਰਸ਼ਚਰਿਤ' ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਭੱਟਾਰ ਹਰੀਚੈਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਗੱਦ-ਲੌਖਕ ਕਹਿ ਕੇ 
ਯਾਦ ਕ੍ਰੀਤਾ ਹੈ । ਐਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਭੱਟਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਈ ਉੱਤਮ 
ਗੱਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਹਰੀਚੰਦਰ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ" ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ । 
ਭੱਟਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ_ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਚੰਦ ਭੱਟਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜ-ਬੰਸ ਵਿਚ ਹੌਟਿਮਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਜੈਨ ਸਾਧੂ ਵੀ. ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਯਕੀਨੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 'ਧਰਮਸ਼ਰਮਅਭਯੂਦਯ' ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਰੀਚੈਦਰ ਤੋਂ” ਭਿੰਨ 
ਹੈ। 

_--ਸ਼ੋਰੁਭੀਕਾਂਤ 

ਹਰੀ ਚੋਦ, ਰਾਜਾ : ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੋਦ ਸੂਰਜ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਅਠਾ- 
ਈਵਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੌਕ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਸੀ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੋਣ ਕਰਕ ਇਹ 
ਇੰਦਰ ਲੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਮਾਰਕਡੇ -ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੈਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੰਡਣ ਗਿਆ 
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜੋ ''ਵਿਦਯਾ- 
ਕਲਾ'' ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋ ਰੋ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ । ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 
ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ । ਹਰੀ ਚੋਦ ਦੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ- 
ਤਰੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ” ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ । 

ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋ" ਦਾਨ 
ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਮੰਗੇ" ਮੈ ਦੇਣ ਨੂੰ 
ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋ ਸਭ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇਂ 
ਇਸ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਲਕਲ ਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ 
ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ । ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਂ ਕੇ ਹਰੀ ਚੈਦ ਨੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ- 
ਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ । ਕੌਗਾਲ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ,ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਉਠ 
ਤਰਿਆ ਪਰ ਨਿਰਦਈ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੀ ਹੌਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਦੱਛਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ 

ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰ । ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਕੇ .ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਪੁਤਰ 
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਚੰਡਾਲ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਧਰਮਰਾਜ ਸੀ) ਪਾਸ ਵਿਕਿਆ । 

ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 
ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੱਫਣ ਲਿਆਵੇਂ । ਸੋ ਇਹ ਨੀਚ ਕੌਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੇ 
ਇਥੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ 

ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੌਹਿਤ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾੜਨ 

ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਭੂਮੀ ਆਈ । ਦੌਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜ ਮਰੀਏ, ਪਰ 

ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣ ਚੰਡਾਲ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੌ ਬਿਨਾ ਵਿ 

ਨਹੀਂ" ਕਰਨ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿ 

ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਪਹੌਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੰ 

ਧਰਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ । ਇੰਦਰ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੌਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ 



ਹਰੀਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ 

ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ" ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਤਦ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਿੱਤੇ । ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਚੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ 
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਿਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 

ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ` ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰਜਾ ਸਹਿਤ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ । 

ਨਾਰਦ ਮਨੀ ਨੰ ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਬ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮ੍ਰਹ' ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੌ ਇਹ 

ਸਵਰਗ ਵਿਚੌ` ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਸਵੇਰਗ ਵਿਚੋ ਡਿਗ ਰਿਹਾ 

ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਦਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੌਕਿਆ ਗਿਆ । 

ਹਰੀ ਚੋਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਕ ਹਵਾਈ. ਨਗਰ 

`“ਹਰਿਸ਼ਚੈਦਰਪੁਰ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨਗਰ, ਹਰਿਚੰਦੌਰੀ, 

` ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ, ਚਿਤ੍ਰਿਮ, ਸੀਕੌਟ ਆਦਿ ਨਾਂ ਕਲਪੰ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਜੌ ਖਿਨ ਭਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਕੇ 
ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰਿਚੈਦੌਰੀ ਅਥਵਾ 
ਗੌਧਰਬਨਗਰ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਮ, ਕੌ, 

ਹਰੀਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ : ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ, ਜਨਮ- 
ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਭੰਦ ਹੈ । ਨਿੰਬਾਰਕ 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਤੌ ਇਕ 
ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਾਜਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਘਰ ਸੈਨ 1490 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 
ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੂਧੀਰ ਤੌ ਨਿੰਬਾਰਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ 

ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਵਿਸ਼ਣੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਗੌਸਵਾਮੀ 
_ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ (ਅਲੀਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਧੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਕ੍ਰਝ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 
ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਆ ਵੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋੱ 
ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ । 

ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਧੁਰਾ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 

'ਜੁਗਲ-ਉਪਾਸਨਾ' (ਰਾਧਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੌਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ । ਇਸਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਸਖੀ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ 
'ਸਖੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਬਾਂਸ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਾਲ 
ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ 'ਟੱਟੀ 
ਸਪ੍ਰਦਾਇ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹਰੀਦਾਸੀ 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਯਾਮ-ਸ਼ਯਾਮਾ ਦੀ _ਨਿਕੁੰਜ-ਲੀਲਾ- 
ਵਰਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਇਹ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ੍ ਗ੍ਰੰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

'ਕੇਲੀਮਾਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 108 ਪਦ 
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਪਦ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖ 

88 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਨਾਲ ਸਥੈਧਤ ਹਨ । ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰ੍ਰਪ ਇਸ ਦੇ 

ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹ' ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ 

ਰਰਪ ਵਿਚ ਵੌਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਰਚ ਕੇ ਗਾਇਆ 
ਹੈ । 

ਹਰੀਦਾਸ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 

ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਤਾਨਸੇਨ ਵਰਗਾ ਸ੍ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ 
ਸੀ । ਧਰ੍ਹਪਦ ਦੀ ਰਰਨਾ ਕਰਕ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗੀਤ-ਵਿਦਿਆ ਤੋ” 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ । 

ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵੀਠਲ ਵਿਪਲ, 

ਭਗਵਤ ਰਸਿਕ, ਸਹਚਰਿਣਸ਼ਰਣ ਆਦਿ ਅਨਕ ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਰਸਿਕ 
ਮਹਾਤਮਾ ਹਏ ਹਨ । 

ਹਰੀਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਹਿੰ. ਸਾ. ਕੌ. 2 : 637; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 12 : 299. 

1575 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੌਂਈ ਮੰਨੀ 

ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ £ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ- 
ਇਕ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਇਕ ਬੋਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਥਰਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚ- 

ਨਾਵਾਂ 'ਬਾਰਹਮਾਸੀ' ਅਤੇ 'ਗੌਵਰਧਨ ਲੀਲਾ' ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

'ਬਾਰਹਮਾਸੀ`_ ਇਕ ਵਿਜੌਗਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇਸ ਨਾ 

ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰਲ' ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੋਵਰਧਨ ਲੀਲਾ' ਇਕ ਪ੍ਰਬੰ ਧਾਤ- 
ਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੌ 
ਗੌਵਰਧਨ-ਪੂੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਾਵਿਕਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਚਨਾ 
ਸਾਧਾਰਣ ਕੌਟੀ ਦੀ ਹੈ । 

ਦੂਜਾ. ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮੋਹਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ 'ਮਾਧਵਾਨਲਕਾਮਕੌਦਲਾ' (1912 ਬ੍ਰਿ. ਸੈਮਤ) 'ਬੈਤਾਲ- 
ਪਚੀਸੀ' ਤੇ 'ਰੁਕਮਣੀਮੋਗਲ' ਨਾਮਕ ਤਿਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ । 'ਬੈਤਾਲਪਚੀਸੀ' ਇਕ ਕਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੋਂ ਗੁਕਮਣੀ 
ਮੌਗਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਮਣੀ ਹਰਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । 

ਇਸ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੂਜੇ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋ” 
ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੀ ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 12: 299, 

ਹਰੀਪੁਰ : ਸ਼ਹਿਰ --ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ 

ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ 
ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੌ ਲਗਭਗ 32 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ 

ਫਾਸਲੇਂ ਉੱਤੇ ਹਸਨ-ਅਬਦਾਲ ਤੌ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 

ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਨ 1822 ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿਘ ਨਲਵੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, 

ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ 
ਪਰ ਸੈਨ 1853 ਵਿਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਇਥੋ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੌਟੀ ਸਥਾਪਤ 

ਹੋਈ । ਰ੍ 

33? 55" ਉ. ਵਿਥ,; 72? 50" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹਰੀਪੁਰ : ਸ਼ਹਿਰ--ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਕੌਸੀ ਤੋੱ` ਲਗਭਗ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

1 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੌ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 
ਨੇੜੇ ਹੀ 'ਬਟ-ਤੀਰਥ` ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ" ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਰਦੁਆਰਾ ਹੈ । ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣ 
ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇਂ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ । 

ਹਗੀਪੁਰ : ਕਸਬਾ--ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
ਕਾਂਗੜਾ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਬਾਨਗੰਗਾ 
ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਕਿਲੋਂ ਤੱ 14 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ- 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਕਾਂਗੜੇਂ ਦੇ ਕਟੋਚ ਰਾਜਾ 
ਹਰੀ ਚੋਦ ਨੇ ਤੌਰ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ । ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ 
ਵਾਰ ਹਰੀ ਚੈਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਖ੍ਰਹ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਿਆ । ਜਦੋ” 
ਤੱਕ ਤੋਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 

ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂ" ਹਰੀ ਚੋਦ ਖ੍ਹਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੌ 
ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੋ ਉਹ ਵਾਪਸ 
ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਲੌਰ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਜੁਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪਿਆ । ਇਸ ਸਮ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੀ ਮਹਤੱਤਾ ਹੈ । 

32?ਉ. ਵਿਥ; 76” 10 ਪ੍ਰ.ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ.ਗ.ਇੰਡ. 13 : 56 !ਮ. ਕੌ, 424. 

ਹਰੀਭੱਦਰ ਸੂਰੀ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਵੀ ਸੀ । 
ਸੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੈਰੇ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਸੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨ 

- ਸੀ। ਇਹ ਵਸਤ ਵਿਲਾਸ ਅਤ 'ਕਰ੍ਣਾ-ਵਜਰਾਯ੍ਧ' ਨਾਟਕ ਦੇ 

ਲੌਖਕ ਬਾਲ ਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਗੁਰ੍ਹ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 
` “ਜੀਵਮਧਰਚੰਪੂ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਹਰੀਭੱਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ . 'ਜੀਵਮਧਰ' ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਤੋਂ 

ਆਧਾਰਿਤ -ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਣ ਭਦ੍ਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ 'ਜੀਵਮਧਰ- 
ਚਰਿਤ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
`ਰ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਸੰ. ਲਿਟ.--ਐਸ. ਐਨ. ਦਯਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐ. ਕੌ. ਡੇ. 

ਹਰੀਰੂਦ £ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਿਆ 
ਹੈ ਜੌ ਲਗਭਗ 1,127 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ 

'ਏਰੀਅਸ' ਸੀ । ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕੌਹ-ਇ-ਬਾਬਾ ਦੇ 

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੌ` ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ 
ਸਿੱਧਾਂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਥੋ ਇਹ 
ਸ਼ੇਰ-ਇ-ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਰਿਆ ਦੇ 

ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਡੇ ਦੌਲਤਯਾਰ ਦੋ ਨੇੜੇ ਇਹ 
ਦਰਿਆ ਹਰੀਰ੍ਹਦ, ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ਼ ਤਾੱ 
322 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਲੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਨੋੜੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ 

_ਵੱਲ ਮੂੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੰਮੀਟਰ ਤੀਕ ਇਹ ਈਰਾਨ ਅਤੇ 

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋ" 
ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਰਲਦੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਤ ਦੇ 
ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ. ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਿਜਦਾ ਹੈ। 
ਤ੍ਰਕਮੈੱਨ ਸੰਵੀਅਤ.ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਡੰਤਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਹਲ 

9੨ 2੨੮੭ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਜ਼ੈਨ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਤੱ” 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

3450" ਉ. ਵਿਥ,; 66220" ਪੁ ਲੰਬ. 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 103; ਇੰਪ, ਗੁ. ਇੰਡ, 13 : 56. 

ਹਲ : ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਡ੍ਰੋਘਾਈ ਤਕ 
ਪੁੱਟਣ' ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਪੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਕੁਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਿੱਖੰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" 
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇ" ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ 
ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆਂ । 
ਭਾਰਤੀ ਰਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਜਿਹਾ ਹੈ 1 

ਹਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤ` ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਹਲ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਕਿਸੇ 

ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੌ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ 
੩੩ 

ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੋ ਹਲ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 
`ਵਾਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਲ ਤਿਕੌਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ , 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਉਤਲਾ ਭਾਗ ਕੁੱਬਦਾਰ 

ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਘੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਨ । ਹਲ ਨੂੰ 

ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੈਘੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀਲੀ ਲਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਜੰਘੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੱਲ ਠੌਕੀ ਰੋਈ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਲ 

ਸੰਨ੍ਹਾ ਜੌੜ ਕੇ ਲਮੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.2 ਤੌ 
3,2 ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੱਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲੀ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾਲ 

ਜੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਲ ਉੱਚਾ (ਓਕੜ੍ਹ) ਕਰਨਾ ਹੌਵੇ ਤਾਂ 
ਕਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 

ਹਲ ਡੂੰਘਾ ਲਾਉਣ/ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲੀ ਸਿਰੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫਸਾਈ 

`ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੱਲ ਤੋ ਹੌਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨੇ ਵਿਚ ਚਉ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਚਉ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੌਹੇ ਦਾ ਫਾਲਾ ਕਸਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਟੌਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਸ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਉ ਨੂੰ ਘਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । 



ਹਲ 90 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਤੌ" ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਸਿਆੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :--- 

ਹਲ ਦੀ ਭਾਰ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਕੁੜ ਦੀ ਔਜਤ ਹਾਜ਼ਸ - ਔਸਤਨ ਸਿਆੜ ਦੇ ਆਕਾਰ 
ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਲੰਬਾਈ) ਖਿਚਾਈ ਪਾਵਰ ਚੰੜਾਈ ਡ੍ਰੇਘਈ 

ੂ (ਮੀ.) (ਕਿ. ਗ੍ਰਾ.) (ਮਿ.ਸੀ.) (ਮਿ.ਸੀ) 

ਬਰੇਲੀ 10,886 2,667 28.627 0.420 176 102 

ਪ੍ਰ੍ਜਾ 15.422 2,597 27,408 0,433 258 168 

(ਬਹਾਰ) 

ਅੰਗੂਲ 10.886 2,159 46.720 0.73 281 152 

(ਉੜੀਸਾ) _ - 

ਸਬੋਰ 19.958 2,870 99.790 1.35 290 192 

(ਬੰਗਾਲ) 

ਧੁਟਨਾ 11.340 8,717 53,977 0.81 279 189 

ਕਰਨਾਲ 23.587 4,427 134,263 1.67 305 209 

ਦੌਹਾਦ 13.154 3.022 158.758 2.67 231 237 
(ਬੋਬਈ) 

ਕੋਇੰਬਟੋਰ 16.783 8,455 147.099 1.71 279 229 

ਇੰਦੌਰ 25.855 3.150 162,798 1.71 2271 _ 267 

ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਟਾਈ 10 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ" 20 ਸੈ'. ਮੀ. 
ਤੇ ਚੌੜਾਈ 13 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ 18 ਸੈ. ਮੀ. ਤਕ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਬੌੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਭਾਰ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਾਰਨ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲ ਸਭ ਤੋ” 
ਭਾਰਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਲਈ 2 ਤੋ" ੪ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਬਹ੍ਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ 

ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਲ ਦੀ ਡ੍ਰਘਾਈ 
ਹੱਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਟਾਈ 
ਡ੍ਰੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਪਿਛੈ ਵਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਂ 
ਤਾਂ ਪੁਟਾਈ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀ` ਹੋਵੇਗੀ । ਕਿਉਕਿ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ 
ਕਲਟੀਵੈਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾਹਣ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 

ਚ 

ਦੇਸੀ ਹਲ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ 

ਹਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਡ੍ਰੇਘੇ ਸਿਆੜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੌ ਅੰਤਰ 
ਕਾਸ਼ਤ ਵੇਲੋਂ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਲ੍ਹ, ਮ੍ਰੋਗਫਲੀ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਟਾਈ ਲਈ ਵੀ ਢੇਸੀ ਹਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਲਟਾਂਫਾਂ ਹਲ---ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫਾਨਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ 

ਇਕ ਮੁੜਿਆ ਹੌਇਆ ਬੌਰਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
ਅੰਗਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੌਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲਾਓ ਕਿਹ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱ“ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਇਹ ਸਭ ਤੌ“ ਪਹਿਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਰਗਾਕਾਰ ਸਿਆੜ 

ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 
ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਅਤੇ 

ਹੱਥੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਂ 

ਉਲਟਾਫ਼ਾਂ ਹਲ 

ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਦ ਧਾਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੰ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਹਰੀ_ਖਾਦ ਜਾਂ 
ਸਤ੍ਰਾ ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਬ 
ਦੇਣਾ ਹੌਂਵੇਂ ਤਾਂ ਜੌ ਹਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਗਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰੂੜੀ ਬਣ ਸਕੇ । ਭਾਰੋਂ 
ਉਲਟਾਵੇ” ਹਲਾਂ ਲਈ ਤਕੜੇ ਬਲਢਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਹਲਕੇ ਉਲਟਾਵੇ" ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਨੇ ਦੇਗੀ ਲੌਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੀਲ ਦੇ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤ ਨੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਦੇਸੀ ਹਲ ਦੀ ਵਰਤ" ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਲ ਨਾਲ 13 ਸੈ, 
ਮੀ, ਤੌ 23 ਸੈ", ਮੀ, ਚੌੜੇ ਸਿਆਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਢੇ ਹਨ । 
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ਬਾਖਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਟਾਕ ਹਲ--ਦਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੌਜ਼ੀ ਵਿਚ _ ਬਲੇਡ 
ਹੈਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹ੍ਤ ਹੀ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੰੰ ਦ 

ਸੰਦ ਹੈ । ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਸਟੀਲ ਬਲੰਡ 45 ਸੈ. ਮੀ. ਤ` 90 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਅਤੇ 7.5 
ਸੈੱ. ਮੀ. ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ੪ ਤੋ 10 ਸੈਂ. ਸੀ. ਡ੍ਰੇਘੀ 
ਪ੍ਟਾਈ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 0.8 ਤੱ 

1.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ _ਵਰਤੋ” 

ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਤੌ ਉੱਤਰ ਵਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕੁਝ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੰ" ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ” 

ਹੌਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਸਬੋਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

੯. 

ਬਾਖਰ ਜਾਂ ਰਟਾਕ ਹਲ 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 

ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੌਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਥੇ ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਚਿਜ਼ਲ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੀ _ ਵਰਤੋ” 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਖਰ 

ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ 

ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਲ ਭਾਰਤੀ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹਨ । 

ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਹਲ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟਾਵੇ` ਹਲ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਡ ਬਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਤਾਰੇ । ਭਾਰੇ ਹਲ ਦੀ ਵਰਤ” 

ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲ ਸਬਜ਼)ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 

ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹਲਾਂ ਵਿਚ 
ਦੋਵੇ" ਮੋਲਡ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ 

ਜਾਂ ਗੌਨੇ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹੌਣ, ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਹਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲ--ਦਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੌਂਟਰ 
ਜਾਂ ਟਿੱਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਂ ਨੇ ਵਰਤ” ਜ਼ਮੀਨ 

ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲ 

ਹਲ, ਅਲਬਰਟ ਵੈਲੈਸ 

ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ 
ਦੇ ਮਗਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਹਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਹ'ਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋ 7 ਹਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੋ 11 ਹਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਬਾਹਰਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਂ ਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਡਿਸਕ ਹਲ--ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕ 
ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਲ ਹਨ । ਇਹ ਹਲ ਪਲੁੰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਸੀ 

ਤਵੀਆਂ ਵਾਲੋ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਹਲ 

ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 

ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਖ਼ਤ 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਲਟਾਵਾਂ ਹਲ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧਸਦਾ ਹੋਂਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ" ਜਿੱਥ ਕੈਕਰ, 

ਪੱਥਰ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਲ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦ' ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਖੇਤ 

ਦੀ ਹਾਲਤ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। _ 

ਹ. ਪੁ.-ਹੈ, ਬੁ. ਐ. 563; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 22 : 216. 
ਪ੍ਰਿੰ. ਐਗ੍ਰਾ : 147., 

ਹਲ, ਅਲਬਰਟ ਵੈਲੇਸ : ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਿਆਂ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਭੌਤਿਕ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1880 ਨੂੰ ਸੱਥਿੰਗਟਨ ਵਿਖੋ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ” ਰਵੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹ ਤ 
ਹੀ ਮਹੀਨ ਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਉਡਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਹੌ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਟਿਉਬਾਂ ਦੀ ਵੀ 
ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈ'ਕਟ੍ਾਂਨ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1909 ਵਿਚ ਯੋਲ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀ ਤੌ` ਪੀ ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ 

ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਸੰਨ 1914 ਵਿਚ ਜਨਰਲ 
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਖ ਬਤੌਰ ਰੀਸਰਚ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ 
ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1928 ਤੱ 1950 ਤਕ ਇਸ ਨੇ 

ਉਪਰੌਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੈਨੇਕਟਾਡੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 1917 ਵਿਚ ਪਾਉਡਰ ਵਿਧੀ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਸੀ ਕਿ 
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਖੌਜ ਪ੍ਰਤਗਾਲੀ ਭੌਤਿਕ- 

ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਟਰ ਡੀਬਾਈ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰ'ਡ ਦੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀ ਪਾਲ ਸ਼ੈਰਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ 

ਜਿਸ ਨੇ ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸੋਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੌਗ ਸਬੋਧੀ ਕੌਮ 



ਹਲਸੀ 92 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਉਬਾਂ ਤੌਂ ਉਤਪੰਨ 
ਹੋਇਆ । ਕ੍ਰਿਸਟਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੋਧੀ ਕੌਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਵਿਚੋ ਗੋਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਟਿਉਬ ਥਾਈਰਾਟ੍ਰਾਂਨੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਉਰਜਾ ਵਾਲੋ ਸਰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ 
ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਈੜ੍ਰੰਵੇਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆੱਸੀਲੇਟਰ 
ਮੈਗਨਾਟ੍ਰਾਂਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ । 

22 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਨੂੰ ਸਕੈਨੈਕਟਾਡੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇ 
ਗਈ.। 

ਹਲਸੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਲਗਾਓ” ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 
ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਖਾਲਪ੍ਰ ਤੱ` 16 ਕਿ. ਸੀ. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ 

ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋ ਇਆ ਹੈ 

ਜੋ 500 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਢਲੇ ਕਾਦੰਬ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਵਰਾਹਨਰਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨੰਸ਼ਵਰ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੰਦਰ ਰਾਮੋਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 
3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਇਥੋ" ਲਗਭਗ 5 ਕਿ. ਮੀ. 
ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ 1860 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਬੇ ਵਿਚੋ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ 

ਛੋ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਕਾਦੰਬ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 
ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਲੋਟਾਂ ਪੰਜਵੀ` ਸਦੀ ਦੀਆਂ 

ਮਾਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਲਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੌਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਕਾ- 
ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਪਲਸ਼ਿਕਾ, ਪਲਸ਼ੀ, ਹਲਸਿੰਗ ਆਦਿ । 

15327 ਉ. ਵਿਥ,; 74736" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13:12. 

ਹਲਕਾਅ : ਹਲਕਾਅ ਇਕ ਬਹ੍ਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲਾ 
ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਵਾਇਰਸ (ਵਿਸ਼ਾਣੂ) ਰੌਗ ਹੈ । ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ 
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ 

ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀ, 

ਬਘਿਆੜ, ਲ੍ਰੰਬੜੀ ਜਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਚੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਨਾਲ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । ਹਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਦ ਔਰੌਗ ਜੀਵ ਨੂੰ 

` ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣ੍ਹ ਥੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੌ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ 
ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਤਕ 
ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਥਣਧਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਰ,ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਰੌਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਆਸ ਵਿਚ 100-150 ਮਿਲੀ- 
ਮਾਈਕ੍ਰਾਂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੂਏ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਰੌਗੀ ਜੀਵ ਗਰਮ-ਲਹ੍ਹ ਵਾਲ 
ਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ 

ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੌਣ ਅਤੇ ਰੌਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 
ਇਨਕ੍ਹਬੋਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਹਲਕ ਇਨਕ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਸਮਾਂ 10 
ਦਿਨ ਤੌ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ, 

ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਡ੍ਰੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਂਹ ਊੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

07 ਜੇਕਰ ਚੀਰਵਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੰਘਾ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਪੱਕਣ ਸਮਾਂ ਥੌੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਤਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੂਰੁ ਹੌਣ 

ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੁੱਕ ਵਿਚ ਹਲਕ'ਅ ਦੇ ਵਾਇ- 
ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਲਕਿਆ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀ` ਲਗਦਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 
ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਰੌਗੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ 

ਹੈ ਬੋਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ । ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਥੁੱਕ ਵਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲੈਦਾ 

ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੱਕਣ ਵਿਚ 

ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਸੌਜ ਕਾਰਨ 

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ` ਲੰਘਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋ" ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਬੇਸਰਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ 

ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਠਲਾ ਜਬਾੜ੍ਹਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮ਼ੂਹ ਵਿਚੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰ ਵਰ,ਦੀ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਹੈ ।” 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ---ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕ'ਅ ਦਾ ਰੌਗ 
ਪਸ਼੍ਹਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੋਗੀ ਵਿਚ ਉਕਸਾਹਟ `ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਮੌਤ 
ਨਹੀ" ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ । ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ 

ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡ੍ਰਘੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਘ ਹੌਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਉਣ 
ਵੇਲੇ, ਇੱਥੋ ਤਕ ਕਿ ਪਾਣ] ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ -37670770670 : (42 90-= 

ਪਾਣੀ, 28660--ਡਰ) ਧੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਵੱਢੀ 
ਹੋਈ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ` ਜ਼ਖ਼ਮ 
ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਹੈ । ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ 

ਦੁਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਲ ਪੈ'ਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ 

ਮਤਲਬ ਤੱੌ' ਉਹ ਉੱਠ-ਉੱਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੌਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫੜਕਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਵੱਲ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਥੌੜ੍ਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਆਹਟ 
ਨਾਲ ਸਾਹ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਉਖੜ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਕਮਜ਼ੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ 

ਚਲਦੀ ਹੈ । ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀ` ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਮੂਹ ਵਿਚੋਂ” ਥੁੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 
ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਝ ਨਹੀ ਨਿਘਾਰ 
ਸਕਦਾ । ਪਾਣੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੜਵੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇ 

ਬਿਮਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਚਮਗਿੱਦੜ ਵਿਚ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ--ਨਿਉ, ਮੈਕਸੀਕੇਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲਜ਼ਬੰੱਡ ਕੇਵਰਨਜ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 
ਚਮਗਿੱਦੜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ _ਰੌਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲਕਾਅ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਨਰਵ ਤੌਤੂਆਂ ਵਿਚ ਨੇਗਰੀ 
ਬਾਡੀਜ਼ (ਇਕ ਇਤਾਲੀਅਨ ਸਾਇੰਸਦ!ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ) ਨਹੀਂ. ਬਣ- 
ਦੀਆਂ ਜੌ ਹਰ ਦੂਜੇ ਰੌਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ 
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ਯੱਧ ਅਮਤੀਕਾ ਵਿਚ ਚਮਗਿੱਦੜ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ 

ਫੈਲਾਉਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ । 

ਇਲਾਜ--ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਦੀ 1881 ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਸਬੋਧੀ 

ਖੌਜ ਨੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੇ” ਰੌਕਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ` ਐੱਟੀ 

ਜੈਬਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲਕਾਏ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੌ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੱ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੌਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਦੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੈਕਸੀਨ 7 ਤੌੱ` 14 ਤਕ 

ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੀਰਮ ਟਰੀਟਮੈੱਟ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਲਕਾਅ ਦੋਂ ̀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੌ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀ” 

ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੌਗੀ ਬਚ _ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਾਕੇ 

ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ 

ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇੰਗਲੈ'ਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇਂ, ਸਵੀਂਡਨ 

ਅਤੇ ਹਵਾਈ (ਦੀਪ ਸਮੂਹ) ਮੁਲਕ ਹਲਕਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਂ 

ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹਲਕਾਅ ਤੱ“ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀ- 

ਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਉਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ--ਟੈ. ਬੁ. ਮੈ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 18 : 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ 

983; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 11:197, 

ਹਲਦਵਾਨੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਬਰੌਲੀ ਤੱ“ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਦੂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀ ਨੀਂਹ 1834 ਈ. ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਲੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਾਠਗੇਂਦਾਮ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋ ਉਥੇ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੰਵੇ” 
ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, 
ਜੈਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--(ਹਲਦਵਾਨੀ-ਕਾਠਗੌਦਾਮ) 52,396 (1971) 
29513” ਉ. ਵਿਥ.; 79532" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਇੰਪ.ਗ.ਇੰਡ. 13 

ਹਲਦੀ : ਇਹ ਅਦਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਕੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਾਲ-ਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਪੀਲਾ ਰੌਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸਦਾ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਕ੍ਰਕ੍ਮਾ ਲੌਗਾ ਜਾਂ ਡੌਸੈ- 
ਸਟਿਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਗਭਗ 0.6 ਤੋ 0.9 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਬਹਵਰਸ਼ੀ 

ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਛੇਦਾਰ ਪੱਤੇ 
ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਰ੍ਰਾਈਜ਼ੌਮ ਛੋਟੇ, ਭਰਵੇ` ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ 1 ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ 
ਘਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦ੍ਨੀਆਂ ਦੇ 
ਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲੋਂ ਵਜੋ ਭਾਰਤ, 

10, 

ਰ੍ ਪੇਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲ-ਵਰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ 

ਹਲਦੀ 

ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਉਂਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੈਬਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱ ਹੀ ਹਲਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ 

ਵੈਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਨਕਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਲਵਰਧਕ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਸਮੇ” ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼੍ਕਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸਦੇ ਰ੍ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰਸ ਅਤੇ ਪੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ 
ਕਾੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟੀ ਕੌੜ੍ਹ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਲ- 
ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੌਗਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਵੈਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ -ਦੀ ਵਰਤੌ` ਦਸਤਾਂ, ਬ੍ਰਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਲੌਂਧਰ ਵਿਚ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਅੱਖਾਂ 
ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ਰਾਈਜ਼ੌਮ ਤੱ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਭਿਉਂ” ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਖਾਂ 
ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਕੇਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਲੌਪ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਕੱਚੇ ਕੌਲ ਉੱਪਰ ਹਲਦੀ ਧੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ 
ਅਠਹੋਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪੀੜ ਤੌ" ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਕੁਰਕਮਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਫ਼ਾਰਮਲਾ(€॥,ਸ3006) ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਲਦੀ ਵਿਚ ` 
ਲਗਭਗ 0.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੌਦੀ ਹੈ । 

ਹਲਦੀ ਦਾ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ--ਹਲਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ 

ਅਧਿਐਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਮਿਹਦਾ=-ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਭੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਰ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਅਸਰ--ਭਾਫ਼ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਹਲਦੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੈਫ਼ਿਲੌਕਾਕਸ ਐਲਬਸ ਅਤੇ ਔਰੀਅਸ 
( $/4700919660605 60546 998 99੬੪5) ਅਤੇ _ਬੈਸਿਲਸ 

ਟਾਈਫ਼ੌਸਸ ( 8960/06 06605) ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ । 

1:5000 ਤਕ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇਪਨ ਵਿਚ ਸਟੈਫ਼ਿਲੰਕਾਂਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ” ਕਿ ਬੈਸਿਲਸ ਟਾਈਫ਼ੌਸਸ ਦਾ ਵਾਧਾ 1:1000 ਤੱਕ 
ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੋਪਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ` ਰੁਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੇਲ ਤੌਂ” ਤੇਜ਼ 

ਸੁਰੀਧੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਕਰ'ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ 

ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼੍ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਗ਼ਮ-ਝਿੱਲੀ ਤੇ 

ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਵਹਣੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਮਿਹਦਾ-ਆਂਦਰ ਤੇ ਅਸਰ--ਜੈਕਰ ਹਲਦੀ ਮ੍ਰਹ ਰਾਹੀ' ਲਈ 

ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਈਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ, ਪੋਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । 

ਜੌਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੱ 10 ਮਿਨਿਮ (ਇਕ ਮਿਨਿਮ=1/60 ਡ੍ਰਾਮ) 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਮਿਹਦੇ 

ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੁਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੱਖ ਵਧਾਉਣ, 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ 

ਹੈ । ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 

ਮਿਹਦੇ ਵਿਚ ਤੋਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



ਪੀ ਰ੍ 94 

ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸਰ--ਬਿੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ .ਗਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਖ਼੍ਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੌਸ਼ (ਆੱਰੀਕਲ) ਉਤੇਜਿਤ 
ਅਤੇ ਖੇਪਕ ਕੌਸ਼ (ਵੈੱਟ੍ਰੀਕਲ) ਫੈਲਦਾ ਹੈ । ਵੱਧ ਖ਼੍ਰਾਕ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਗਾਹਕ ਕੌਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਪਕ ਕੌਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੰਗੜਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋ` ̀  ਇਲਾਵਾ ਹਲਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 

ਤੇ ਪੁਲਟਸ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਇਸ 

ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਤੇਜਨਾ 

ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _ 

ਹ. ਪੁ.--ਚੋਂ, ਡ੍ਰ, ਇੰ : 325; ਮ. ਕੋ:235, 

ਹਲਦੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਲੀਆ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜੌ ਘਾਗਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 
ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੌਰਖਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੌਂ ਆਈ ਇਮਾ- 

ਰਤੀ ਲਕੜੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । 

25” 40" ਉ.ਵਿਥ.; 847 15'ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ.ਗ. ਵਿੰਡ, 13 : 10. 

ਹਲਦੀਪੁਰ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 
ਕੱਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਜੌ ਹੌਨਾਵਰ ਟਾਉਨ ਤੇ“ 8 ਕਿ. 
ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 'ਬਸਵਰਾ ਜਦੁਰਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ _ ਮੰਦਰ 
ਹਨ । ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨ ਇਥੇ ਮੌਲਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਥਾੰ 
1763 ਤੌ" 1800 ਈ. ਤਕ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੋ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਡੀਪਰਰ ਸੀ ਪਰ ਹੈਦਰਅਲੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 
ਹਲਦੀਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । 

14” 20 ਉ. ਵਿਥ.; 7425 ਪ੍ਰ.ਲੰਬ, 
ਹ, ਪੂ.--ਇੰਪ, ਗੁ. ਇੰਡ, 13 : 10, 

ਹਲਦੀਬਾਰੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰਚ 
ਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਰੰ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੌ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ 454 ਕਿ. ਮੀ, 
ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਟਸਨ ਦਾ ਇਕ 
ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਹੈ । 

26” 20 ਉ. ਵਿਥ.; 90? 46/ ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੂ.--ਇੰਪ,ਗ. ਇੰਡ, 13 : 10. 

ਹਲਦੌਂਰ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਢੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਨੌਰ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੌ ਬਿਜਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱ“ ਕੋਈ 21 ਕਿ. 
ਮੀ. ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੌਹਾਨ 
ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੌਢੀ ਹਲਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 
ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ _ਅੰਗਰੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਢਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ 
ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਢੇ ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ 
ਬੈਠਦੀ ਸੀ । ਰ੍ 

29”16“ਉ.ਵਿਥ ) 78215" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. ਸਾ 
ਹ, ਧੂ.--ਇੰਪ,ਗ.ਇੰਡ.13 : 9. 

ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ : ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੰਗੋਲ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਈਲ-ਖ਼ਾਨੀ ਬੰਸ 
ਢੰ ਮੰਡੀ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 1217 ਈ. ਵਿਚ ਹੌਫਿਆ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਇਹ ਪ੍ਰਸਿਧ ਧਾੜਵੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਪੌਤਾ ਅਤੇ ਤੁਲੂਈ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 
ਸੀ । ਮੈਗੁ ਖਾਂ ਤੇ ਕ੍ਬਲਾਈ ਖਾਂ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਸਨ । 1251 ਈ. ਵਿਚ 

ਮੰਗੂ ਖਾਂ ਚੌਥਾ 'ਖਾਕਾਨ' (ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਖਾਨ) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ 
ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਮੰਗੌਲ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ । ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਕੇਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬੋਰਹਿਮ) ਨਾਲ ਨੌਪਰੋਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 
ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਉੱਠਿਆ । 

ਮੰਗੂ ਖਾਨ ਨੂੰ 1353 ਈ. ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੌਹਰਿਸਤਾਨ 
ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਲਾਕ ਖਾੰ ਨੂੰ 
ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਸਨ- 
ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਸ਼ੀਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਕਿਲਾ ਅਲਮੌਤ ਸੀ । ਲੌਕ ਡਾਢੇ 
ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਨ । ਹਲਾਕ੍ਰ ਨੇ 1256 ਈ. ਵਿਚ ਕੌਹਰਿਸਤਾਨ 
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਕਿਲਾ ਅਲਮੌਤ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਲਗਦੇ ਦੂਜ ਕਈ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਹਸ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਹਾਕਮ ਰੁੰਕਨੁੱਦੀਨ ਮੰਗੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਮੰਗੂ ਖਾਂ ਕੌਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ 
ਦਾ ਹ੍ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲਾਕ੍ਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 
ਹਸ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹਸ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ- 
ਬਿਨ-ਸਬਾਹ ਦੁਆਰਾ 170 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹਸ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਹਗ੍ਰਮਤ ਨੂੰ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਹੁਣ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਲੰਘਦਾ 
ਹੋਇਆ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਮੁਸਤਸੀਮ ਨੇ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਗੌਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੌ ਪੁੱਤਰਾਂ 
ਸਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 15 ਫਰਵਰੀ, 19258 
ਨੂੰ ਮੋਗੋਲ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖੋ-ਬਘਿਆੜਾਂ 
ਵਾਂਗ ਲੌਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਖ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ । 
ਸ਼ਾਹੀ ਬੇਗ਼ਮਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਖਲੀਫ਼ਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 
ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ % ਹਜ਼ਾਰ ਖੱਚਰ-ਘੌੜੇ 
ਸੱਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੌ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚੋ” 
ਨਿਕਲੇ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕ੍ਰਮਤ ਤੱ“ ਬਾਅਦ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ 
ਮ਼ੁਸਤਸੀਮ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਨੇ ਨਮਦੇ ਵਿਚ ਲਪੋਟ 
ਕੇ (ਮਲ ਮਲ ਕੇ) ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਤਕ 
ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੀ 
ਖੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੇ ਇਕ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ 

ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ਼ਲ੍ਰ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੇ“ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੌੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਹਲਾਕ੍ਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਸਥਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੌਤਰਾ ਵੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸ਼ਲੂੂ ਖਾਂ ਹੁਣ ਮੌਗੌਲਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 
ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ । 1258 ਈ. ਦੇ ਐਤ ਵਿਚ 
ਹਲਾਕੂਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੌਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 
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ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੌ` ਹਲਾਗ੍ਹ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ 

ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੰਗੌਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਠੂੰ 

ਹੁਕਮ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ 

ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਬਗ਼ਦਾਦ ਦ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ ਹਲਾ੍ਹ ਖਾਂ ਨੇ 

ਆਲੈਪੋ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1260 ਤਕ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜੌ ਵੀ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਮੰਗੂ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇ ਗਈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤਣਾ- ਪਿਆ । 1260 ਈ. ਵਿਚ ਦਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ 

ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਗੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੇਦਰ ਮਿਸਰ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੌ" ਬਚ 

ਗਿਆ । 

ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹਲਾਕ੍ਹ ਈਰਾਨ ਦਾ 

ਨਿਰਵਿਰੌਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋਤਵ ਲੰਮੀਆਂ 

ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੋਂ ਮੁਖ ਵਪਾਰਕ _ 

ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ । ਇਸਦੀ ਇਸਾਈ ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਈਸਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦਾ ਰਵੱਦੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਈਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਾਕ੍ਰ ਖਾਂ 

ਨੇ ਸਭ ਤੰ` ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 

ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਮੌਗੌਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਪਰ 

ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚ ਵੱਸ 

ਗਿਆ । ਇਥੇ ਇਸਨੇ ਈਲ ਖਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਈਲ 

ਖ਼ਾਨੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰੱਖੀ । ਈਲ ਖਾਂ ਅਰਬ ਕਬੀਲੇ ਦਾ 

ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ । ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੰਣ ਦੇ ਬਾਵਜ੍ਰਦ ਵੀ ਹਲਾਕ੍ਹ 

ਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ । ਹਲਾਕ੍ਹ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁਤ- 

ਪੌਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਈਲ ਖਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

8 ਫਰਵਰੀ, 1265 ਨੂੰ ਹਲਾਕ੍ਰ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌਈ । ਮੰਗਲ 

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਖ੍ਰਬਸੂਰਤ ਕੜੀਆਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਂ 

ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੌ ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਹਨੌਰੇ ਤੌ ਨਾ ਡਰੇ । ਹਲਾਲ੍ਰ 

ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਾਕਾ ਖਾਂ ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ ਬੈਠਿਆ । 

ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਦੇ ਈਲ ਖ਼ਾਨੀ ਬੰਸ ਨੇ 1353 ਈ. ਤਕ ਲਗਭਗ ਇਕ 

ਸਦੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਗ੍ਹਮਤ ਕੀਤੀ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 194; ਹਿ, ਪਰ.--ਸਾਈਕਸ 2 : 86; 

ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 12 : 307. 

ਹਲਾਯੁਧ 2 ਹਲਾਯੁਧ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਵੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉੱਘਾ 

ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੌਸ਼ਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਦੱਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਬੰਸੀ ਰਾਜਾ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਰਰਾਜ ਤੀਜੇ (940 ਤੋਂ 960 ਈ.) ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਪੰਡਤ ਸੀ । 
ਇੰਹ ਕ੍ਝ ਸਮਾਂ ਰਾਜੇਂ ਮੁੰਜ ਕੌਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਇਸ ਦੋ 
“ਕਵੀਰਹੱਸਯ', 'ਅਭਿਧਾਨਰਤਮਾਲਾ' ਅਤੇ ਪਿੰਗਲ-ਛੰਦ ਸਤਰ ਦਾ 
'ਮਿਰਿਤ-ਸੰਜੀਵਨੀ' ਟੀਕਾ ਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਸ਼ਲੌਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

'ਕਵੀ ਰਹੱਸਯ' ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਇਹ ਕਾਵਿ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋਂ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੌ 
ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਖੰਡ ਕਾਵਿ, ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 

ਨਹੀ ਆਉਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੌ 

ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੌਗੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 2747 

ਸ਼ਲੌਕ ਹਨ । 'ਅਭਿਧਾਨਰਤਮਾਲਾ' ਵਿਚ 900 ਸ਼ਲੌਕ ਹਨ । ਹੇਮਚੰਦ੍ਰ੍ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਸ਼ ਤੌ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੌਟੋ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 'ਹਲਾਯੁਧ' ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਸਦਾ ਆਯੁਧ (ਸ਼ਸਤਰ) ਹਲ ਸੀ । 

--ਸ਼ਧੂਂਤ ਕਾਂਤ 

ਹਲਿਆਲ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ 
ਤੱਅਲਕੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਲਨਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੌ 14 ਕਿ. 
ਮੀ. ਦੋ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਐਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 

ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਵਜੋ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ 

ਲੱਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1865 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਆਬਾਦੀ--12,146 (1971) 
15715" ਉ. ਵਿਥ.; 74457 ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਇੰਪ.ਗ. ਇੰਡ, 13 11, 

ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ : ਹਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੌਏ ਨੂੰ ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- 
ਕੌਣ ਤੋਂ ਤਿਕੌਨਾ, ਵਰਗਾਕਾਰ, ਪੰਜਕੌਨਾ, ਛੇਕੌਨਾ, _ਸੱਤਕੌਨਾ, 

- ਅੱਠਕੌਨਾ, _ਗੌਲ, ਕੈਵਲ ਫੁੱਲ _ਵਰਗਾ, ਅੱਧੇ _ਚੰਦ _ਵਰਗਾ 

ਜਾਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ _ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਾਹ- 
ਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੀ ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਵੇ ਕਿ ਰੌਗ ਤੱ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ) ਅੱਠਕੌਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 
ਪਾਨ ਦੌ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਹਵਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਵਨ ਕੌਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰੰਡ ਦਾ 
ਖੰਤਰਫਲ ਆਹ੍ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਵਿਖ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹੌਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕੁੰਡ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਹ ਹੌਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਜਿਤਨਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੌਮਾਂ ਲਈ 

ਇਕ ਹੱਥ ਦਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਹੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੌਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਪ, ਖੇਤਰਫਲ, ਖਾਤ ਜਾਂ 
ਟੋਆ,' ਨਾਭੀ, ਹੌਠ, ਮੋਖਲਾ ਜਾਂ ਤੜਾਗੀ ਅਰਥਾਤ ਬੌਨਾ ਤੇ ਚੁੰਜ 
ਆਦਿ ਔਗ ਹ੍ਰੰਦੋ ਹਨ । 

ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ 
ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਢੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਛੱਤ ਵਾਲੋਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਪ ਅਨ 
ਸਾਰ ਮੈਡਪ ਦੇ ਅਵਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਪ ਕੁਝ 

ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੰਡਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੰਡਪ ਦਾ 

ਥੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੌਂ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 12 ਉੱਗਲ ਉੱਚਾ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ । ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਥੰਮ੍ਰਲੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜਾਮਣ, ਮਹ੍ਹਏ, ਸਾਲ ਆਦਿ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੋਡਪ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਭੁਜਾ ਵਿਚ- 

ਕਾਰ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਵਨ ਦੀ ਵੇਂਦੀ ਦਾ 



ਹਵਾ 

ਆਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ । 

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰ ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਸਤਯਾਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿਚ 
ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਾਰ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ, 269; ਕੁੰਡ ਵਿੱਸ਼ਤਿ; ਯੱਗ ਮਧੂਸ੍ਰ ਦਨਹ-ਮਧੂਸ੍ ਦਨ. 

ਹਵਾ ! ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਗਿਲਾਫ਼ 
ਹੈ । ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋ- 
ਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੰਦੀ ਹੈ । ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ 
ਪੜਾਅ ਤੀਕ ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਗੈਸਾਂ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰਜਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲੌਜਿਸਟੀਕੇਟਿਡ 
ਹਵਾ. ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਡੀਫ਼ਲੌਜਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹਵਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਨੂੰ 
ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੋਗਿਕੀਕ੍ਰਿਤ 
ਹਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਯ੍ਹ- 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੈਸੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ । 

ਹਵਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੰਸ਼ 
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਨ । ਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੌਂ 
ਹਵਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ- 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੱਢੀ ਹੌਵੇਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ 
ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੰਵੇਗੀ । ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਅਨ੍ਪਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

(ਆਇਤਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ) ਹੋਠ ਲਿਖੋ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੈ :--- 

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, (੫9) ==78.084 
ਆਕਸੀਜਨ (09) =-20.946 
ਆਰਗਾਂਨ (47) == 0.934 
ਨੀਆਂਨ (ਧਿੱਏ) ==0.0018 
ਹੀਲੀਅਮ (ਸਏ) == 0.000524 
ਮੀਥੇਨ (€ਸ) == 0.0002 
ਕ੍ਰਿਪਟਾਂਨ (੬2) =-0.000114 
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (ਸ੩)=<=0.00005 
ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ (4,0)-₹0.00005 
ਜ਼ੀਨਾਂਨ (24੬) ==0.0000087 

ਇਸ ਤੋ" ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਾਈਟੌਜਨ, ਆਕ- 
ਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਰਗਾਂਨ 99.962%; ਧਨ । ਵਾਯ੍ਹਮੰਡਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ 
ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤ੍ਹ 90 ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਾਲੋਂ” ਗੈਸਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਂ 
ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ, ਓਜ਼ੋਨ, 
ਕਾਰਬਨ _ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, _ਸਲਫ਼ਰ _ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ 
ਨਾਈਟ੍ਰਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ । ਹਵਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ (ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਆਇਤਨ ਅਨ੍ਸਾਰ) ਹਠ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-- 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ (ਸਿ.0)=-0 ਤੋ 7 
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (60,)==0.01 ਡੇ 0.1 
ਓਜ਼ੋਨ (09)==0 ਤੋਂ” 0.01 
ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (8609)=-0 ਤੱ“ 0.0001 
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸ!ਈਡ (34੦;)=-0 ਡੇ“ 0.000002 
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ਭਾਵੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਲਛੱਟਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫ਼ਾਰੈੱਡ ਵਿਕੀਰਨ ਲਈ) ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਨ ਸੌਖਕ ਅਤੇ 
ਉਤਸਰਜਕ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੱਨ । ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ- 
ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨੜ਼੍ਰਾਰੈ`ਡ 
ਵਿਕੀਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੌਖਕ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਕ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੇ । 
ਓਜ਼ੌਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ ਤੋ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 10 ਤੋ“ 80 
ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰ- 
ਵੈਂਗਣੀ (ਅਲਣ੍ਰਾ-ਵਾਇਲਿਟ) ਵਿਕੀਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਰਨਾਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ 
3.000 ਐੱਗਸਟ੍ਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ” ਬਚਾਉੱਦੀ ਹੈ। 

ਫ਼ਾਂਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ“ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਲਣ 
ਕਾਰਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਧ ਤਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਮਾਤਰਾ 13% ਵਧ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 
ਵਜੋ" ਉਸ ਸਮੇ` ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.1? 
ਸੈਂ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਂਸਿਲ ਬਾਲਣ ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਹੌ ਜਾਣਗੇ । 
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਤੌ 14” ਸੈ, 
ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੌ ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਧਰਤੀ 
ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਪਤਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਤਪਤਖੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਹਵਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਵਾਯ੍ਮੰਡਲੀ ਦਬਾਉ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹਵਾ 
ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੌ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੋ“ ਘਣਤਾ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 1 : 418; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 1 : 162. 

ਹਵਾਈ : ਵੇਖੋ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ 

ਹਵਾਂਈ ਜਹਾਜ਼ : ਯੌਤਰਿਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਭਗ ਇਕ _ 
ਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੈ । 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ 
ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਯੋਤਰਾਂ ਲਈ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ਿਪ, ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 
ਏਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐੱਫ. ਐੱਚ, 
ਵੈੱਨਹਾਮ ਨੇ ਸੰਨ 1866 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ 
ਵਾਲੇ ਇਕ ਯੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਏਅਰੌਪਲੇਨ ਵਰਤਿਆ । ਪਰੈਤੂ ਸੰਨ 
1873 ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਟ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਹੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1916 ਡੌ 'ਏਅਰ= 
ਪਲੰਨ' ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ । 

ਏਅਰਪਲੰਨ, ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਟ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ 
ਕੌਟਰੌਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ (9) ਪਰ ਸਿਸਟਮ, 
ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅ) ਟੋਲ, ਜੋ ਇਸ 
ਨੂ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ (ਏ) ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਗ, ਜੋ ਉਡਾਰੀ ਸਮੋ" ਮਸ਼ੀਨ 
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟਰੌਲ ਕਰਨ ਵਿਚ _ਕੌਮ ਆਉਂਦਾ .ਹੈ ਅਤੇ (ਸ) 
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ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ.ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚੋ ਧੱਕਣ ਲਟੀ ਬਲ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 
ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟਰਲ ਲਈ ਕੁਝ ਯੰਤਰ 
ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਰੂਪੀ 
ਥਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਬਾਰੋ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਿੱਪ ਤੱ 
ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀ” 
ਹੁੰਦਾ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 1) । ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੌ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 1 : ਬੈਲ੍ਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰਸ਼ਿੱਪ 

1. ਬਣਤਰ ਅਨਸਾਰ--ਵਰਤਮਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਮਾਂਠੋਪਲੋਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿਤਿਜ ਸਥਿਰ ਵਿੰਗ 

ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਵਿਚ ਦੌ ਖਿਤਿਜ ਸਥਿਰ ਵਿੰਗ ਹੰਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਂ , ਪਰ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੇ` ਕੇਵਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ 

ਚਿਤਰ 2 : ਬਾਈਂਪੁਲੇਨ 

ਗਈ । ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੋਂ`_ ਹੌਰ ਕਈ ਟਰਾਈਪਲੌਨ 
ਕੁਆਡਰੀਪਲੰਨ ਆਦਿ ਹੱਦ ਇਚ ਆਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੌਪ ਹੋ 
ਗਏ । ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਂਨੌਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ 

ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਕਾਰ, ਡੈਲਟ' ਜਾਂ ਟੇਪਰਡ ਆਦਿ ਕੌਈ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲ 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਪੱਖਿਆਂ ਤੌ ਉਤਪੈਨ ਹੋਏ ਦਬਾਉ ਜਾਂ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਗੌਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਦੇ ਹਨ 1 
ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੋਵੇ” ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ (ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਪਹੀਏ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ 

ਅਤੇ ਉਤਰਾਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 
ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ 
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਸਫ਼ਲਤਾ- 
ਪੂਰਵਕ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ । 

2, ਕੰਮ ਅਨਸਾਰ--ਵਰਤ' ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, 

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ --- 

(6) ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼--ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਮ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੂ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਹਨ । 

1. ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼--ਇਸ ਕਿਸਮ 
ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਪਾਰਕ 

ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੌਸੇ ਯੌਗ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਯਾਤਰੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਯੂ-ਅਨ੍ਕ੍ਰਲਕ (ਭਾਵੇ ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ 

ਆਰਾਮ ਦੇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਯੌਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲਕਾਂ, 
ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੌਡੀਓ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਅਟੈੱਡੋਂਟ ਲਈ ਯੋਗ 

ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ 

ਦਬਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮ੍ੰਦਰੀ ਤਲ 
ਤੋ ਲਗਭਗ 2438 ਮੀ. ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਉੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਕਸੀਜਨ 

ਚਿੱਤਰ 3 : ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌ ਹਵਾ-ਦਬਾਉ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋ” 

ਰੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । (ਵੇਖ 
ਚਿੱਤਰ 3) । ਹਰ ਇਕ ਯਾਤਰ੍ਹ ਹਵਾਈ ਜਹ'ਜ਼ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੌ” 



ਨ ਵਾ ਮਤ ਰਹ ।ਵ੮ਚ ਰੀ ਯਾਤਰੀ 

ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹ੍ਹਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

2. ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼--ਸੰਸਾਰ 

ਭਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਹਵਾਈ 

ਅੱਡੇ ਹੌਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਕੈਵਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਤੱ` ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ 
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱ4 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੌਹਨ । 
ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ । 

3. ਆਮ ਵਰਤੌ` ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਕਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ` ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਪਾਰਕ 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਯਾਤਰ੍ਹ ਹਵਾਈ ਜਹ'ਜ਼ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਲਗਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ 

ਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ ਬਰਤਨ, ਹਾਂਪਰਵਾਲਵ, 

ਸਪੁਰੇ ਹੈੱਡ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਚਾਲਕ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹੌਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ (ਜਿਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਢੌਣ 
ਵਾਲਾ) ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ- 
ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ- 

ਢੁਆਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ,ਜਹਾਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਤਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵ 

੍ -. --..- ੮ <੧੩ਨ ਟ'ਵੀਪ ਮਾਂਨੰਪਲਨ 
<<੮1 ਜਹਾਜ਼ ਆਂ ਉਚ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 4) । 

ਚਿਤਰ % : ਮਾਨੋ ਲੇਨ ਪਾਈਵੇਟ ਧਵ£1 ਜ਼ਹਾਜ਼ (20-30 ਸੀਟਾਂ) 

5. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਦੂਹਰੇ-ਕੌਟਰੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ 
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ 
ਜੌ ਦੋਵੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੌੜੀ`ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੋ" ਸਿਰ ਨਿਯੰਤਰਨ 
ਕਰ ਸਕਣ । ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 5) । 
(ਅ) ਮਿਲਿਟਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤਗ' 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਡਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੌਰ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੌਗ ਸਮਝਿਆ । ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ 

ਢਿਡਰ 5 : ਫੇਨਿੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

੬. ਪ੍ਰਾਈਵੇਫ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼--ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ" ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੱਰ ਮੈ=ਵ ਲਈ 

ਨਹੀਂ, ਸਗ ਸੈਰ ਸਪਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

(ਟਕ ਇੰਜਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤੌ ਦੱਸ ਤਕ ਯਾਤਨੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ 

ਖ਼ਾਸ ਕੈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 

ਆਈਆਂ । ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਭਾਵੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੌਵੇ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋ ਲਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲ ਕੰਮ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ । 



॥== = ੮੯੪ 

. ਹਵਾ ਤੌ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕਰਨ । 

ਹਵਾ ਤੋਂ" ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ । 

. ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ । 

. ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ । 

- ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ'ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ । 
. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ । 

_ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮ ਜਿਵੇ ਭਾਲ ਆਦਿ ਕਰਨ 1 

ਉਪਰੌਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਿਟਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੌਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ । 

1. ਲੜਾਕੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਹਵਾਂਈ ਜਹਾਜ਼ :---ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 
੧ 

ਜਾਂ ਸਮ੍ਰੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਖੋਤਰ ਤੇ` ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 

ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ _ਸਕਦੇ ਰਨ । ਇਹ ਇੰਨੋ ਫੁਰਤੀਲੇਂ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦ੍ਰਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀ" ਆਉਦੇ । ਕਈ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਂਲਿਤ ਹਮਲਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰਸਾਂਨਿਕ 

ਲੜਾਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਗਾਈਡਿਡ ਮੀਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਅਜਿਹੌ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ 

ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰੋ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ 
ਲਈ ਥੌੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਕ ਚਾਲਕ ਸਮੰਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਵਾਈ ਛਤਰੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਫੈਲ ਜਾਂ”) ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਵੋਖੋ ਚਿਤਰ 6) । 

ਵਰ ਤੌ ਤ਼ 

੨) ੯੧ 0 €$ 0% ੪ 

% 

ਚਿਤਰ 6 : ਲੜਾਕਾ ਚੋਵਾਈ ਜਰਾਜ਼ (0-1041 

2, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਇਹ ਹਵਾਈ ਫੂ 

ਜਹਾਜ਼ ਲੜਾਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਂਕਿਟ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ਾਈਲ ਆਦਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਵਰੜੌ ਧਰਤੀ ਤੌ` ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ" ਹੰਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁਟਣ ਵਾਲੇ ਬੈਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
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ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ 150 ਮੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮੀ. ਦੀ 
ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਡਾਰ ਤੌ ਬਚਾ 
ਕੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

3. ਬੋਬ ਸੁਟਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਅਜਿਹੰ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ 
ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵੋਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ. ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੌਦੇ 
ਸਨ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 7) । ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੰੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਕਾਢ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੌ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

_ ਚਿਤਰ 7 : ਬੈਬਰ ਸੁਪਰਫੌਰਟਸ (43-29)' 

ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਂ ਵੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 8) । ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਰਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 8. ਬੰਬਰ (8-58) 

4. ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਅਜਿਹੇ 
ਜਹਾਜ਼ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਠਿਕ'ਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਸਮੋ` ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੋਤਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ 
ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਠਡੁੱਬੀਆਂ 
ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਐਨਟੇਨਾ ਵਾਲੇ ਰੋਡਾਰ 
ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 9)। 

ਚਿਤਰ 9 : ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਵ/ਈੀ ਜਹਾਜ਼ (੧੮-128,) 



ਹਵਾਈ ਟਾਪ੍ਹ 

5. ਢੌਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਇਹ ਸਧਾਰਨ 

ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ 

ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਟਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰ੍ਹਰਤ ਵੇਲੇ 
ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾ- 

ਇਤਾ ਨਾਲ ਛਾਤਾ ਫੌਜੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ 

ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਟੈੱਕ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੌਰ 

ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 

ਥਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25 ਮੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਸ 5 ਸੀ. 

ਤੋਂ 7 ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੜਾਈ 
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰਸਾੱਨਿਕ ਟਾਾਂਸਪੋਰਟ (88-70%) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਚਿਤਰ (10) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 10 : ਸੁਪਰਸਾਂਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (%8-702%) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

6. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :---ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਲਿਟਰੀ ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਲੱੜ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਕਲਾਸ ਰ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਯੌਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ ਕਾਕਪਿੱਟ ਦੁਆਰ' ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਉਡਾਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੌਟ- 

ਰੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

7. ਖੌਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ :--ਇਹ 

ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੌ" ਅਜਿਹੇਂ ਨਵੈ” 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 

ਬਣਨ ਵਾਲੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏ" ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚੋ" ਦੀ 
ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਖੌਜ-ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੋਂ 

ਸਕਿਆ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 1 : 

ਹਵਾਈ। ਟਾਪੂ : ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ 

ਮਰਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ 20 ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ 
(50ਵਾਂ ਰਾਜ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
ਹਨੌਲ੍ਲਹ ਇਥੋ“ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੌ ਤੇ 3,857 

ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਟਾਪ੍ਰ-ਲੜੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੌਂ" 

ਦੱਖਣ-ਪਰਬ ਵੱਲ ਕੌਈ 3,218 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਤਲ ਉੱਤੇ ਜਵਾਲਾਮਖੀਆਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੌਣ 

ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ । ਫਿਰ ਲਾਵਾ ਰੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢੇਰੀ 

ਹੌਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੌ" ਉੱਚੇ ਹੇ ਗਏ । ਕਈ ਥਾਂਈ ਇਹ 

446. 
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ਜਵਾਲਾਮੂਖੀ ਚਟਾਨਾਂ ਅਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 
ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੱਲੀ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਆਲ-ਦੁਆਲੋ ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ 
ਚਟਾਨਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ੍ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਥਲੀ ਖੇਤਰਫਲ 16,641 ਵ. ਕਿ. ਮੀ, ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ 99%6 ਤੋਂ" ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਰਬੀ ਲੜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ 
ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹੈ --ਹਵਾਈ 10,315 ਵ. ਕਿ. ਮੀ.; ਕਾਹੁਲਾਵੀ 
115 ਵ. ਕਿ.ਮੀ.; ਮੋਈ 1,862 ਵ. ਕਿ. ਮੀ., ਲਾਨਾਈ 358 ਵ. 
ਕਿ. ਮੀ.; ਮੌਲੌਂਕਾਈ 662 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਓਆਹ 1546 ਵ.ਕਿ. 
ਮੀ. ਕਾਉਆਈ 1,417 ਵ. ਕਿ. ਸੀ; ਨੀਈਹਾਉ, 184 ਵ. ਕਿ. 
ਸੀ. । ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲੜੀ ਕਾਉਲਾ ਤ` ਲੌ ਕੇ ਗਾਰਡਨਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਹ'ੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਲਾਈਸਾਨ ਤੋ” ਕੂਰੀ ਤਕ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਲੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ £ 
ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਤਲੋਂ ਟਿੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਲਾ- 
ਮੁਖੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋ ਉਪਰ ਨਹੀ'. ਦਿਸਦੀਆਂ । 

ਥਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚਟਾਨਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ 

ਯੁਗ ਦੇ ਅੱਧ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੌ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । 
ਇਉ” ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵੇ ਦੇ ਭਾਰ' ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ 5,476 

ਮੀ. ਦੀ ਡ੍ਰਘਾਈ ਤਕ ਦਬਿਆ ਗਿਆ । ਮੌਨਾ ਕੇਆ ਆਪਣੇ ਤਲੋ ਤੌ 
ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤਕ 9,754 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ । ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਇਸ 

ਦੀ ਉਚਾਈ 4,201 ਮੀ. ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਟਾਪੂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘਸੋ ਹੋਏ 

ਹਨ । ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖਾੜੀ ਚਟਾਨਾਂ ਜੌ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗਰ ਉਪਰ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਖਾੜੰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੱਈਆਂ ਘਾਟੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ੍ਰਆਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ । ਝੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । ਦਰਿਆ ਛੱਟੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹਨ 1 
ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਹਨ । ਹਵਾਈ 

ਟਾਪ ਸਭ ਤੌਂ ਵੱਡਾ ਅਤ ਸਭ ਤੌ" ਪਿਛੋ` ਬਣਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ । ਕੇਵਲ 
ਇਸ ਟਾਪ੍ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੇਤਨ ਜਵਾਲਾਮਖੀ ਹਨ । ਮੌਨਾ ਲੋਆ ਹਰ 

ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਫਟਦਾ ਹੈ । ਕੀਲਉਏਆ 1952,54, 55, 

59 ਈ. ਵਿਚ ਫਟਿਆ ਸੀ । ਪੰਣ-ਪਾਣੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ 

ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ । ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ 21.1" ਸੇ ਤੋ” ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ 

95? ਸੈ. ਤੱ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹਵੇ । ਤੁਸ਼ਾਰ 1219 ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਵਪਾਰਕ 
ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੀ'ਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ-ਪ੍ਰਤਬੀ ਢਲਾਣਾਂ ਸੰਘਣੇ 
ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਹੌਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੋ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ । ਹੌਨੌਲ੍ਹਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ 82 ਸੈ. ਮੀ. ਵਰਖਾ 
ਹੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ 100 ਸੈ. ਮੀ. ਤੱ ਲੈ ਕੇ 
1200 ਸੈ. ਮੀ. ਤੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ । ਇਬੋ' ਦਾ ਉਪ-ਉਸ਼ਣੀ ਜਲਵਾਯੂ 

ਹੈ । ਤ੍ਰਫਾਨ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਦੇ ਹਨ ।- ਰ੍ 

ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰ- 

ਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਈ ਨੇਂ ਸੌ ਜਾਤੀਆਂ 

ਇਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਹੈ । ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 

ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਮੈਦਾਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਂ 

ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰ- 

ਖਾਨੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਦੇ ਹੌਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀ 1496 ਲੱੜ ਇਥੋ” ਹੀ ਪ੍ਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਤੋ" ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 

ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੌ” 600 ਮੀ. ਤੋ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 

ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 
ਡੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ” 

ਇਲਾਵਾ ਕੇਲਾ, ਕਾਫ਼ੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੌਲੋਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੌਈ ਨਹੀ” ਹਨ । 

ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥ੍ੜ੍ਹ ਹੈ । ਇਥੋ" ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਬੈਸਾਲਟ, ਕੰਜੂਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰੌਗੇ ਹਨ । ਹੌਨੌਲ੍ਲਹ ਦੀ ਗੌਦੀ ਮ੍ਰੇਗੇ ਦੀਆਂ 
ਚਟਾਨਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੌ” 

ਵਧੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵਿਚੇ" ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਜੌ ਹੱਨਲ੍ ਲੂ 
ਤੋਂ 11 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡਾ 
ਹੈ । ਬਹ੍ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੰ ਸਮੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡ੍ਰੈਘਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੇਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਵੈਨਕ੍ਰਵੌਰ, ਯੋਕੌਹਾਮਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ- 
ਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਬਹੁਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ. 

ਸਭ ਤੱ` ਲੰਬੀ ਰੋਲ ਲਾਈਨ ਓਆਹ੍ ਟਾਪ੍ਰ੍ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ ਹੌਨੋਲ੍ਲ 

ਤੱ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 66 ਕਿ.ਮੀ. ਤਕ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਥੋਂ ਕਈ ਛੌਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੌ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਢੌਣ 

ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥੋ” ਦੇ ਵਾਸੀ 

ਆਦਮਖੌਰ ਸਨ ਅਤ ਬਾਹਰਲੰ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਭਿਅਕ ਹੁੰਦੇ 
ਗਏ । ਹੁਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ, 

ਹਵਾਈਅਨ, ਪਾਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜਦੋ 
1778 ਈ. ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਕੁੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 
ਉਸ ਸਮੋ" ਇਥੋਂ` ਦ) ਵਸੇ` ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸੀ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਾਈ ਨਸਲ ਦੇ ਸਨ ਜੌ ਸੰਨ 1820 ਵਿਚ 

ਇਥੇ ਘੱਲੋਂ ਗਏ । ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਹੱਲੀ 
ਹੌਲੀ ਐਗਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਇਥੋਂ" ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸਰ- 
ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ । ਖੰਤਾਂ 
ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ 
ਕੌਰੀਆਈ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ । ਔਤਰ= 
ਕੌਮੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਜ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸ ਹਵਾਈ ਲਾਕਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 

ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਹੌਨੌਲਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਇਥੋਂ" ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਹੈ ਅਤੇਂ ਜੌ ਓਆਹੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਲੋਂ ਹੈ ਜੌ 

ਹਵਾਈ ਟਾਪੂ ਉੱਤੋਂ ਹੈ । 

ਹਵਾਂਈ ਟਾਪ੍ਰ 

ਇਹ ਰਾਜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹਨ । 

ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੰਣ-ਪਾਣੀ, ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ 

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੂਰ ਦਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਇਥੇ ਆਉਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਵਾਇਕੀਕੀ ਦੀ ਬੀਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 

ਖ਼ਰਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੌ" ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੬ 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਂਹੀ” 

ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ:ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ 

ਇਕ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ _। ਹਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ 
1907 ਈਦ. ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 

1900 ਈ. ਤੌ 1959 ਤਕ ਇਹ ਟਾਪੂ ਐਦਰ੍ਹਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ 
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਥੋ ਦੋ ਸੈਨੇਟ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ 

ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 215 ਮੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੌ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ' ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ ਤੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪੌਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੌਟ ਨਹੀ” ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ । 

ਕੌੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਇਥੇ“ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾਇੜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਬਸਤੀ ਮੌਲੌਕਾਈ ਦੇ ਟਾਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਵੱਸੀ 
ਹੋਈ ਹੈ । ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੈਧ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਂਕੀ ਦੇ ਟਾਪੂ 
ਨਾਲੋ" ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇੱ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਕੁੱਕ ਨੇ 1778 ਈ. ਵਿਚ 
ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੌਥੇ 
ਅਰਲ ਆਫ਼ ਸੈੱਡਵਿਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 'ਸੈਂਡਵਿਚ 
ਦੇ ਫਾਪ੍ਰ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਹੌਰ ਯੂਰਪੀ ਮਲਾਹ ਇਥੋਂ. ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਗਏ । 1820 ਈ. ਵਿਚ 

ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ 

ਲਿਆਂ 1 18ਵੀ" ਸਦੀ ਤਕ ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜੇ ਰਾਜ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 19ਵੀਂ” ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਟਾਪੂ 
ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਾਮੇਹਾਮੋਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 
ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ । 1886 ਈ. ਤਕ ਇਹ ਰਾਜ 

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋ” ਪਿਛੋ ਲੌਕਾਂ ਨੰ ਕਈ ਰਿਆ= 

ਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਕਾਮੇਹਾਮੰਹ' ਦੂਜਾ ਯੂਰਪੀਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ 
ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹ ਤ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ 

ਸਹਿਯੌਗ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ 1832 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ 

ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਪਰ ਦੌਵੇਂ' ਜਾਰਜ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ । ਕਾਮੇਹਾਮੋਹਾ ਤੀਜੇ ਨੇ 1840 ਈ. ਵਿਚ 
ਲੌਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਸਰ- 
ਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ 
ਸਭਾ ਚੋਣ ਰਾਹੀ" ਬਣਾਈ ਗਈ । ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੰ` ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਇੰਗਲੈ'ਡ 
ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਨੂੰ 
ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੌਣਗੇ । 1873 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋ 

ਕਾਮੇਹਾਮੇਹਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੰ ਗਿਆ । 



ਹਵਾਸਿਲ 

1874 ਈ. ਵਿਚ ਕਲਾਕੌਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ 

ਨੇ 1891 ਈ. ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਤੌਂ` ਪਿਛੋ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਲਕਾ ਲੀਲੀਵੋਕਲਾਨੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਵਧ੍ਹ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ” ਸੀ, 
ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ” ਦਿੰਦੀ ਸੀ । । ਇਸ ਲਈ 
ਜਨਵਰੀ, 1893 ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਨਫਰਡ ਬੀ. ਡੌਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਧਾਨ 
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1894 ਈ. ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਵੀ" ਸਰਕਾਰ 

ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋ ਪਿਛੱ" ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਪਰਧਾਨ ਡੌਲ ਨੇ ਵੀ 
ਆਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ” 

ਪਿਛੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਕਿਨਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਪ੍ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 
ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 1898 ਈ. ਨੂੰ ਸੰਯ੍ਰਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲਏ ਗਏ । 

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ 
ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ । 12 

ਅਗਸਤ, 1898 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਨੌਲ੍ਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਮੋਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸਜ- 
ਧਜ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਦੇ ਸਾਹ- 

ਮਣੇ ਟਾਪਆਂ ਨੂੰ ਮੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੌਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 1900 ਈ. ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੋਤਰ 
ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗੌ ਲਈ ਸਾਂਫੌਰਡ ਬੀ. ਡੌਲ ਇਥੋ 
ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਗਿਆ । ਉੱਸ ਸਮੇ ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾਈ 

ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੈਨ 
1940 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ੍ਰਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲੌਕ ਮਤ ਹੱਇਆ 

ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 

ਰਾਇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ । ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ 

ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ 498ਵੀ” ਸਟੇਟ ਹ੍ੰਦੇ 

ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 1941 ਈ. ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੰਬਾਜ਼ੀ 

ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਬਕਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਲ 

ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਪੂ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੰ`ਰਹੇ । 

ਸੈਨ 1959 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯਰਕਤ ਰਾਜ ਦੀ 50ਵੀ" ਸਟੇਟ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਆਬਾਦੀ--994,000 (1982) 

ਹ. ਪੁ.--ਐੰਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸਾ. 5 : 759 

ਹਵਾਸਿਲ : ਇਹ ਪੈਲੀਕੈਨਫਾਂਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਲੀਕੈਨਡੀ 
ਕ੍ਰਲ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਪੈਲੀਕੇਨਸ 
ਫ਼ਿਲਿਪੈਨਸਿਸ _( 26/660002 700$06%% ) ਹੈ । ਇਸਨੂੰ 

ਧੱਬੇਦਾਰ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਪੈਲੀਕਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀਕਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਇਹੀ 
ਜਾਤੀ ਸਦੀਵੀ ਭੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੌ ਜਾਤੀਆਂ 
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੌਟੀਆਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਚੰਮ-ਝਿੱਲੀ ਵਾਲੋਂ 
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ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚੁੰਝ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੌਨ੍ਹਾਂ ਭੂਸਲੋ 
ਵੈੱਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਚਕੀਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ_ਥੈਲੀ ਹੰਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਭੌਜਨ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ 
ਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਬਾਲਗ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ-ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੈੱਡੀਬਲ 
ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਲੇ-ਕਾਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਥੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ 
ਜਿਹੇ ਚਿਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਸਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਭੂਰੀ-ਬਦਾਮੀ ਪੂਛ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੌਰ ਵੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵੇ' ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੇਂ ਸਤੀਰ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ 
ਪਰੰਤ੍ਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਹਨ । 
ਧੁੱਪ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ 
ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾਕੇ ਝੀਲਾਂ `ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ 
ਫੜਨ ਲਈ ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣ) ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੌਢੇ ਤੇ 
ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਸੈਵਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਵਾਸਿਲ ਪੌਟੂ ਪੰਛੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 
ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਟੁੱਬੀ ਨਹੀਂ" ਮਾਰਦੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡੀ ਅੱਧ-ਚੱਕਰ 
ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ 
ਉਡਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਝੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੂੰਘੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਮੋ” ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਲੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਉੱਡਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ '$” ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ 
ਖਿੱਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ । 

ਹਵਾਸਿਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੌਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੰਡੇ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਜਾਂ _ਪਾਮ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 
ਵਿਚ ਆਲ੍ਰਣੇ ਬਣਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਡੇ, ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੋ ਇਕੋ 
ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਡੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ 
ਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਕਾ. ਬ, 22. ਰ੍ 

ਹਵਾਂਗ ਹੋ : ਹਵਾਂਗ ਹੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋਂ (ਪੀਲਾ) ਦਰਿਆ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲਾ 
ਚੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੌਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਿਆ ਹੈ । 

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਵਾਂਗ ਤੋਂ“ ਭਾਵ ਪੀਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਵਿਚ ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋਂ 
ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਤਿੱਬਤ ਖ਼ੁਦਮਖ਼ਤਾਰ 
ਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੋ" ਓਲਿਨ ਅਤੇ ਚਾਲਿਨ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲੋਂ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੌਮੋ ਤੋਂ 4,845 ਕਿ. ਮੀ, 
(3,011 ਮੀਲ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ" ਇਹ ਯੈਲੋਂ ਸਾਗਰ 
ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ 4,242 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋ ਨਿਕਲ 
ਕੇ ਚਿੰਗ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਗਾਨਸੂਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਗੇ ਨਿੰਗਸ਼ੀਆ ਹਵੀ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰ੍ਹਨੀ ਮੈਗੋਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈੱਸੀ, ਸ਼ਾਂਸੀ, 
ਹੌਨਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਟ੍ਰੰਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌੜਦਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ 
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ਇਆ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਸ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 

ਨਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌੜ ਫੌੜ ਅਤੇ ਨ੍ਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ 
ਤੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ 745,000 ਵ. 

1. ਮੀ. ਰਕਬੰ ਦਾ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਉਪ- 

7ਉ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 110,000,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੌਕ ਵੱਸੇ 

ਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੋ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਨ-ਜੋਂ, 

7ਓ ਤੋ, ਸੀ-ਆਨ, ਤਾਈਯੁਆਨ, ਲੋ-ਯਾਂਗ, ਜੈਗ-ਜੋ, ਕਾਈਫੰਗ ਅਤੇ 
੧-ਨਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਣਨਯੌਗ ਹਨ । 

ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵਧੀ 

ਲੀ । ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਹਵਾਲਾ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. 

ਹੈਆਂ ਪੁਰਾ-ਖੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 

/ਰਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਦਰਿਆ 

ਵਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ 

ਜ਼ਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ 
[ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਦਰਿਆ ਉੱਚੋਂ ਪਰਬਤੀ ਖੌਤਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ 
ਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੋ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ 

ਮਾਪਣੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । _ਦਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ 

ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਰਬਤ 300 ਤੌ 400 

ਹੈ. ਉੱਚੇ ਹਨ । ਆਲੌ-ਦੁਆਲੇਂ ਦਾ ਪਠਾਰ ਲੌਅਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ 
[ਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੋਂ ਪਠਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਡੂੰਘੀਆਂ 

ਹੱਡਾਂ ਹਨ । ਲੌਅਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਛੇਤੀ ਖ੍ਰਰਨ ਵਾਲੀ ਹੌਣ ਕਾਰਨ 

ਦਹ ਦਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥੋ" ਮਿੱਟੀ ਲੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ 

ਵਚ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ 4.5 ਮੀ. ਤੋ ੪ ਮੀ. ਉੱਚੇ ਰੇਤੀਲੇਂ 
ਟੱਥੋ ਹਨ । ਮੈਦਾਨੀ ਖੌਤਰ ਬਹ੍ਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ, ਖੇਤਰ ਹੈ । 

ਉਪਰਲਾ ਬੇਸਿਨ--ਹਵਾਂਗ ਹੋ 4545 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਾ- 

ਤੈੱਨ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਉਪਰ” ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲੇ 

ਤੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਬਹਤ ਘੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ 
'ਜਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਛਮ ਤੋ" ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਮਨੀ- 
ਮਾਜਿਨ ਸ਼ਾਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੇਸਿਨ--ਹਵਾਂਗ ਹੋਂ ਆਪਣ ਕੇ'ਦਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਲੇ 

ਬੋਸਿਨ ਵਿਚ ਆਰਡਸ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੋਤਰ ਵਿਚੋਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣ 

ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਸ਼ੈੱਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ 
ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਲੌਅਸ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ 

ਪਠਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲੌਢ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਹਨ । ਵਿਚਲੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ 

ਇਹ 58,800 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (23,000 ਵ. ਮੀ.) ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਲ 

ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੋਂ” ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 880 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ- 

ਪ੍ਰਬ ਤੇ ਫਿਰ 800 ਕਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ 712 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 

ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਸ 

ਵਿਚ ਵੀ-ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਨ-ਹੰ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹਵਾਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਹੇਠਲਾ ਬੋਸਿਨ--ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਹਿਣ 
696 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੰਤਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉ'ਦੇ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਈ-ਫੰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈੱਡ 

ਕੈਨਾਲ ਤਕ ਇਹ ਡੈਲਟਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਹਾਣੇ ਤੋ" ਲਗ- 
ਭਗ 256 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2,439 ਵ. 
ਕਿ. ਸੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਕਈ ਵੇਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲ“ ਇਹ 2278 

ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋਂ 602 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ 
ਤੀਐਨਸਿਨ ਵੱਲੋ" ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਇਆ ਚੀਲੀ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ 
ਡਿਗਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ 602 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋ 70 ਈ. ਤਕ ਇਹ ਮੁਹਾਣਾ 
ਸ਼ਾਨਟ੍ੰਗ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਾਲੇ ਖਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਗਰ" 
1048 ਈ. ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1289 

ਤੌਂ 1324 ਈ. ਤਕ ਇਹ ਕੇ-ਹ੍ਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ-ਹ੍ਰ੍ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਅਗਲੋ 500 ਸਾਲ ਇਸਦਾ 
ਵਹਿਣ ਸਥਾਈ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1854 ਤੱ” ਪਿਛੋ ਫਿਰ ਇਹ 

ਸ਼ਾਨਟੁੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼੍ਰੂ ਹੌ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 

ਡੰਲਟਾ--ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ “ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ ਅਰਸੇ 
ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਦ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ 
ਕਿਊਬਿਕ ਗਜ਼ ਵਿਚ 57 ਪੰਡ ਗਾਦ ਵਿਛਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਿ ਆਮੂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ? ਪੌੱਡ ਅਤੇ ਕਾਲੌਰਾਡੇ ਵਿਚ 17 
ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਦ ਹ੍ਰੰਦੀ 
ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ 

ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1,520,000,000 ਟਨ ਗਾਦ ਲਿਆ ਕੇ 
ਡੈਲਟੇ ਵਿਚ ਵਿਛਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਸਿੰਜਾਈ--ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ 
ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲ- 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ 
2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲ ਬਣੀ ਮਹਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ । ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਡੌ 1760 ਕਿ. ਸੀ. 

ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹਾਂਗਜੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕਥਾਮ ਲਈ 
ਵੀ ਬੈਨ੍ਹ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਗੁਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ 
ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ. 8 : 1128. 

ਹਵਾਨਾ : ਪ੍ਰਾਂਤ--ਕਿਉਬਾ ਗਣਰਾਜ (ਕੇਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਦਾ 

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਆਵਾਨਾ 
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 8,123 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (3,173 

ਵ. ਮੀਲ) ਅਤੇ ਵਸ" 2,335,344 (1970) ਹੈ । ਰਕਬੋਂ ਪੱਖ” 

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੌਟਾ ਹੈ ਪਰ ਵਸੇ" ਬਹ੍ਤ ਸੰਘਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ 

ਵੱਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ ਮਾਟੈਨਜ਼ਸ, ਦੱਖਣ ਵਲ ਬਾਟਾ- 

ਬਾਨ ਖਾੜੀ ਅਤ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਿਨਾਰ ਡੈਲ ਰੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ । ਇਸ 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇ'ਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜ 



ਹਵਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 

ਅਫੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਲਦਲਾਂ ਹਨ । ਇਥੋ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਫੈਲਟ,_ਤਾਂਬਾ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਪੰਟਰੌਲ ਬਹੁਤ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਖਾਸ ਧੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ, 

ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਸਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨੰ । ਇਸ ਤੌ 

ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਕ, ਗੈਨਾ, ਫਲ, ਚਾਉਲ, ਮੌਟੇ ਅਨਾਂਜ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ 

ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਵਾਨਾ ਇੱਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ 

ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੋ੍ਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱ 

` ਇਲਾਵਾ _ਵਪਾਰਕ, ਸੱਨਅਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 

ਰਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਐਮ. 13 : 762 

ਹਵਾਨਾ : ਸ਼ਹਿਰ--ਕਿਉਬਾ ਗਣਰਾਜ '(ਕੇਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟੁ ਇੰਡੀਜ਼ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੈਦਰਗਾਹ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਿਉਬਾ ਟਾਪ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਉੱਤੇ ਲਾ=ਆਵਾਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਵਿਚ 'ਕੀ ਵੈਸਟ' ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ 144 ਕਿੰ. ਮੀ. (90 ਮੀਲ) 

ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ । 

ਰਵਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 1508 ਈ. 

ਵਿਚ ਸੀਬੈਸਚੀਅਨ ਡਾ ਓਕੈ'ਪੋ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਂ ਪੌਰਟੋ ਡਾ ਕਾਰੋਨਸ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਤੱ 6 ਸਾਲ ਮਗਰ” 

ਡੀਆਗੇ ਡਾ ਵੈਲੈਜਕੈਜ਼ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਤਾਬਾਨੌ` ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨ 

ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਾਲ ਡਾ ਲਾ ਆਵਾਨਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ । ਸੰਨ 

1592 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਕੇਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ 

ਮਗਰੋ ਇਹ ਸਪੌਨ ਅਧੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ 

ਰਿਹਾ । 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਪੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਰੋਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ- 

ਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਸਮੇ” ਸਮੋ ਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਵਲੰਦੇਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ 

ਮਚਾਈ । 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੌਣ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਿਪ 

ਦਜੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਲਾਬੰਦੀ 

ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਥੋ ਮੌਰੇਂ ਅਤੇ ਪੁੰਟਾ ਕਿਲੋ ਉਸਾਰੇ ਗਏ । 1702 

ਦਈ, ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । 

17ਵੀ' ਅਤੇ 18ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ _ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੱਹਤ ਖਿਚੌਤਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ । ਆਖਰ 1762%'ਵਿਚ ਅੰਗਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ 

ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਥੰ" ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । 1763 ਏਈ. ਵਿਚ 

ਇਹ ਫਿਰ ਫ਼ਲੰਰਿਡਾ (ਸ. ਰ. ਅ.). ਦੇ ਬਦਲੋ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੌੜ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਤੋ ਪਿਛੋ ਕਿਉਬਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਕੇ ਉੱਨਤ ਹੁੰਦਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ । 19ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 

ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੌਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ 

ਬਣੰ ਗਿਆ । 1834 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੌਂ' ਦੇ ਮੀਗਵੈੱਲ ਟੇਕਨ ਗਵਰਨਰ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈਂ । ਨਵੇ“ ਢੋਗ 

ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ । 1898 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੰ” ਇਹ 

ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ 

ਜੇਗੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਮੌਨ' ਨੂੰ ਸਪੇਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਹੀ ਸਪੰਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ । ੧898 
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ਈ. ਤੌ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰ੍ 

ਹੇਵਾਨਾ ਬੈਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਖਾੜੀ (5 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ 
ਅਤੇ 2 ਕਿ. ਸੀ. ਚੌੜੀ) ਕੈਰਿਬੀਅਨੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੋਰ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੁੰਟਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਰੋਲ-ਮਾਰਗ, 
ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਪੇਨੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੰਇਆ ਹੈ 1 ਪੁਰਾਣੇ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਰੋ ਕਿਲਾ (1588-1597), 
ਸਪੌਨੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 'ਸਿਟੀ ਹਾਲ' (1792), 

ਕੈਸਟੀਯੋ ਡਾਲਾ ਫਵੇਰਜ਼ਾ ਰੀਆਲ (1583) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ 

ਦੇ ਨਵੇ' ਬਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕ/ਰੀ ਮਕਾਨ, ਮੋਨ ਪਾਰਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹ੍ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 
ਲਾ ਫਵੇਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈੱਟਾ ਕਲੋਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ 1 ਇਥੇ 
1728 ਈ. ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । 

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ 
ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ` ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਡ, 
ਤੰਬਾਂਕ੍ਰ,, ਸਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹਨ । ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰੌ` ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਜਹਾਜ਼ ਇਥੋ ਆਉਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--1,924,900 (1981) 

23? 08" ਉ. ਵਿਥ. ; 82? 22" ਪੱ. ਲੰਬ. 

ਹ; ਪੂ.--ਰਿੰ. ਵਿ, ਕੌ, 12 : 308; ਕੌਲ. ਐਨ. 9 : 266; 
ਐਨ. ਅਸੈ, 13 : 762, 

ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ : ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਵੋਲੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਰਕਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ“ ਡੋਢ 
ਮੀਲ (2.4 ਕਿ. ਮੀ.) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿੰਤ ਹੈ । ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ 
ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ _ਕੀਤਾ 
ਸੀ । 

ਹੈ. ਪੁ--ਮੈਂ. ਕੱ. 

ਹੜ੍ਹ : ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੌਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌਢਿਆਂ ਤਕ 

ਭਰੇ ਹੋਣ । ਇਸ ਤੌਂ” ਪਿੱਛ' ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਫੈਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਂਗਹੌ 
ਅਤੇ ਯੰਗਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖ਼ੋਜ਼ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀ” ਦਿੱਤਾ । ਹਰ ਵਾਰ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ 
ਬਦਲ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਟਰੌਲ ਸਾਧਨ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀ” 



ਹਵਾਨਾ ਵਿਖੋ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਕਸੀਮੋ ਗਮੌਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ । 

ਬਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੌਰੋ ਕਿਲਾ । 



ਨ 
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ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਹੌੰਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਾਇਦੇ 

ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ । ਕਈ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਕੈਟਰੌਲ 
ਕੀਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੋਂ ਖੈਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰਖ਼ੋਜ਼ੀ 
ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 
ਹੜ੍ਹ ਆਏ । ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 1658 ਅਤੇ 1910 ਵਿਚ ਵਾਰਸਾਂ 

1861 ਅਤੇ 1994 ਵਿਚ _ਫਰੈ'ਕਫਰਟ ਦੇ ਮੋਨ ਦਰਿਆ ਵਿਚ 

1854 ਅਤੇ 1930 ਵਿਚ, ਰੌਮ ਵਿਚ 1530 ਅਤੇ 1557 ਵਿਚ, 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ _ਡਾਰਲਿੰਗ ਦਰਿਆ ਨੇ 1864 ਵਿਚ ਅਤੇ 
1866 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ । ਸੰਨ 1927 

ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ । ਇਸ ਨਾਲ 
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ । ਹਾਲੈ'ਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ 
1099 ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਨਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 
ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10,000 ਲੌਕ ਮਾਰੋ ਗਏ । ਸੰਨ 

1953 ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ 

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2000 ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ । ਰੂਸ ਦੇ 

ਦਰਿਆ ਨੀਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 10,000 ਲੌਕ ਡੁੱਬ ਗਏ । 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੌ ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ' ਮੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰ- 

ਬਾਦੀ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ 

ਅਯੋਗ ਵਰਤੋ" ਬੰਦ ਨਹੀ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ 

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੌਰ ਵੀ ਵਧ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ੍ਰਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇ” 

ਸਿਰ ਸ੍ਰਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇਂ ਹਨ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਕਈ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਆਰਮੀ ਇੰਜ- 
ਨੀਅਰ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੋਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ--ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਝ 
ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1959-56 ਤਕ ਆਉ'ਦੋ ਰਹੇਂ । 
ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋ” 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਅਤੇਂ ਮਾਲੀ ਨਕਸਾਨ 

ਹੋਇਆ । ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 1953 ਵਿਚ ਗੌਦਾ- 
ਵਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜੌ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮਿਸਾਲ ਸੀ । ਸੈਨ 1954 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੜ੍ਹ 
ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨ੍ਕਸਾਨ ਹੱ ਇਆ । ਇਸ ਹੀ ਸਮ” ਆਸਾਮ, 

ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਤ ਮਾਰ ਕੀਤੀ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 
1955 ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਗੰਭੀਰ- ਹਾਲਤ` ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ । ਉੜੀਸਾ ਦੀ 
ਮਹਾਂਨਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 300,000 ਲੌਕ 

ਡੁੱਬ ਗਏ । ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ । ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸੀ ਕਿ 
ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ- 
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ਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ 

ਗਿਆ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉ'ਢੌ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਿਘਲ ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 
ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰ ਹੰਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 
ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਰੰਗਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਲਾਕਾ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੌੜ 
ਹੈਕਟੋਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ 1954 ਵਿਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੌੰਗਰਾਮ' ਚਾਲ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ।.ਪਹਿਲੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ- 
ਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਲੌੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1956 ਤੋਂ” ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੌਲ ਅਤੇ ਸੋਮ 
ਰੌਗ੍ਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਾਊ” 
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੋ ਕੇਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ- ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਰਾ 

` ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਬੌਰਡ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਲੱਡ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਰ- 
ਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਹੜ੍ਹ 
ਕੰਟਰੌਲ ਬੌਰਡ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ 
ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲ-ਮੋਲ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੋ 

ਹੌਏ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੜ੍ਹ ਕੌਟਰੌਲ ਬੌਰਡ 

ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਹੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੌ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟ- 

ਰੌਲ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੀਮਾਂ ਮਨਜ਼੍ਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ 

ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ 
ਵਾਦੀ ਅਤੋਂ ਮੁਹਾਣੇ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ 
ਕੰਟਰੌਲ ਬੌਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ'ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । 

ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਕੇ'ਦਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੌਟਰੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 1975 ਤਕ 7,880 ਬੰਨ੍ਹ, 1,34,000 
ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀਆਂ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 215 ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਉ 

ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਲਗਭਗ 4700 ਪਿੰਡ ਰੜ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮਾਰ ਤੋਂ` ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ 
394 ਕਰੌੜ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਰ ਆਇਆ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਅੱਠ ਹੜ੍ਹ ਕੈਟਰੌਲ ਕੇਦਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 
ਦਿੱਲੀ, ਗੌਹਾਟੀ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਲਖਨਉ, ਪਟਨਾ, ਪੌਚਾਮਡ ਅਤੇ 
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਸੰਨ 1974 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਾਦੀ, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, 
ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਆਏ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਫ਼ਾਨਾਂ ਕਾਰਨ 1974 ਵਿਚ 569 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ 
ਦੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਕੇਰਲ ਅਤੇ 

ਕਰਨਾਟਕ'ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । 



ਹੜ੍ਹ (ਮਿਥਿਹਾਸਕ) 

ਸੈਨ 1975 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਝ 
ਜਾਨੀ ਨ੍ਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ । ਪਟਨੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੰਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੋਡੇ 

ਗੌਂਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੌਇਆ ਸੀ । 

ਸੰਨ 1978 ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ । ਹਿਮਾਚਲ, 
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ । ਇਕੱਲੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ 
ਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ % ਕਰੌੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ । ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ 
ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਲ, ਗ੍ੜਗਾਉ', ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕ੍ਰ੍ਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਕੱਲੰ 
ਗੁੜਗਾਉ'" ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 35,250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.10 ਕਰੌੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਂ 

ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ । ਗੌਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ 

ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਸਪਿਲਵੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 9 : 454 ; ਇੰਡ,ਪਾਕਿ,--57. 

ਹੜ੍ (ਮਿਥਿਹਾਸਕ) : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਵਰੱਣਤ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੜ੍ਹ (ਜਲ-ਪਰਲ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ 
ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰ- 

ਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸੇ 
ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕਰੌਪੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀ” ਬਲਕਿ ਨਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ 
ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਐਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਰਾਣਾਂ ਦਾ 
ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਪਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵਗ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕਥਾ ਭਾਵੇ" ਸ਼ਤਪਥ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 
ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ _ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮਹਾ- 
ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮੰਨ੍ਹ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਪਰ ਮਤੱਸਯ 
ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੁਵ੍ਤ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਸਤੱਯਵ੍ਤ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਗਵਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸਤਯਵਤ ਕ੍ਰਿਤਮਾਲਾ ਨਦੀ 
ਵਿਚ (ਮਤੱਸਯ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਹਾ- 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਚੀਰਿਣੀ ਨਦੀ ਵਿਚ) ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 
ਉਸਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ । ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ 
ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ _ਲੈ ਗਿਆ । ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 

ਮੱਛੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੌ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਵਿਚ 
ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੌਵਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਮੱਛੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜਦੋ" ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ" ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਛੀ 
ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਮੱਛ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਸੱਤਵੇਂ" ਦਿਨ 
ਸਾਰੀ _ਤ੍ਰਿਲੌਕੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਮ਼ੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇਰੋ ਪਾਸ ਰਖਿਆ ਹਿਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ 
ਹੋਵੇਗੀ । ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਤ ਔਸ਼ਧ _ਤੇ ਬੀਜ 
ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈ" । ਮੈ" ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ; ਤ੍ਰੋ ਵਾਸ੍ਹਕੀ ਨਾਗ ਨੂੰ 
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ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੀ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇ” 
_ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮੱਛ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਅੰਤਰ-ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ । ਬੇਹਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ 
ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਛ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨ੍ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ । 
ਇਹ ਬੇੜੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਤ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ । ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ- 
ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੌ ਇਆ । 

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂਰਮ 
(ਕੱਛੂ) ਅਤੇ ਵਰਾਹ (ਸੂਰ) ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਮੱ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਰਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਬਾਈਬਲ (ਜੈਨਿਸਿਸ 6-7) ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੇੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ 
ਸੀ । ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 
ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । 
ਹੀਬਰ੍ਹ ਪਰੈਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਦਿਨ ਸੀ। ਹੌਰ 
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ 150 ਦਿਨ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 
ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜੀਵ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ 
ਆਇਆ । ਐਪਰ ਬਾਬਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ 
ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਕਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ 
ਜਦੋਂ” ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਦਯੌਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ 
ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ 
ਹੀ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਬਹੁਕੀਮਤੀ 
ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਬੇੜੀ ਵਿਚ 
ਇਕ 'ਮਲਾਹ ਵੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਮਲਾਹਗੀਰੀ ਨੇ ਹੀ 
ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੱਬਣ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਸੀ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਪੋਲੌਡੋਰਸ ਦੇ 
ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲਪਰਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਿੰਨ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਥੀਆ 
ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਡਯੂਕੇਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੀਯਸ ਦੀ 
ਕਰੌਪੀ ਕਾਰਨ ਜਲ-ਪਰਲੌਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ 
ਗਿਆ । ਡਯੂਕੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਰਰਹਾ ਇਕ ਪੇਟੀ ਵਿਚ 
ਬੋਠ ਗਏ । ਇਹ ਪੇਟੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਪਰਰਨੇਰੂਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ 
ਟਿਕੀ । ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨ” ਦਿਨ ਰਿਹਾ । ਪੇਟੀ 'ਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਾ 
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੀਯਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦਾਨ 
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਪੱਥਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਪੱਥਰਾਂ ਤੋ” ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀ" ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਫ਼ਾਰਸ ਦੀਆਂ ਲੌਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ 
ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ । ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਵਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਦਿਨ 
ਬੇਹੱਦ ਕੱਕਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨ੍ਸਾਰ ਯੀਮਾ 
ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਲਿਥੁਨੀਆ, 
ਚੀਨ, ਬਰਮਾ, _ ਕੌਚੀਨ, ਮਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 
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_ ਹੜਤਾਲ : ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਹਨ ਹੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤਾਲੋਂ ਲਾਉਣਾ (ਹੜ=- ਹੱਟ - ਤਾਲ==ਤਾਲਾ) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ 

ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਢੇਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮ੍ਰਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੌਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਦੇ 
ਜ਼੍ਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਜਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । 
ਜਿਉ ਜਿਉ' ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੌਗਕ ਖੌਤਰ ਵਿਚ 

ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਤਿਉ” ਤਿਉ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੌਰ ਹੌਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਗਈ ਹੈ । ਉਦਯੌਗਕ ਵਿਵਿਦ ਅਧਿਨਿਯਮ (94) ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ 

ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਿਥਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ) ਸਮ੍ਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ .। ਸਮ੍ਹਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੋਂ" ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ 

ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਲ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਹੌਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਨਸ, ਮੁਅੱਤਲੀ, 

ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਟਰੇਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ 

ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੀ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

'ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੌਗਕ ਉਮੰਗ, (ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੌਈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਧੁੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੌਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 
ਪੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯੰਤਰ (ਮਿਲਾਕੀਤ) ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ 

ਤਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ 

ਗਏ । ਫਲਸਰ੍ਹਪ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੌ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੋਨਸ, 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ । 

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਾਨੀ 

ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਸਾਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀ _ਰਪੌਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰਾਇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਿਆਂ 

ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਸਮੂੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੌਣ 
ਲੱਗੀ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰ 'ਡ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਉਦਯੌਗਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨ ਗਣਰਾਜ, ਸਕੰ'ਡਨੇਵੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇਂ ਉਦਯੌਗਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਕ 
ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਔਤਰਗਤ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਸੌਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ 
ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਦਯੌਗਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 
ਅਜੇਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਤੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਰਪ 
ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀ” ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ; ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਸੈਗਠੁਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋ'ਦ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋ" ਲੌਕ 
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ਤੋਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਜਚਾਰੇ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਹਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 
ਸੈਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੌਮ 
ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਕੋਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਜਿਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਬੰਬਈ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 
ਮਿਲ ਵਿਚ ਸੰਨ 1874 ਵਿਚ ਹੋਈ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੈਸ 
ਮਿਲਜ਼ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 
ਕੀਤੀ । 1860 ਤੌ 1882 ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ` 
ਤਕਰੀਬਨ 25 ਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ । ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ 
ਦੇ ਫਲਸਰ੍ਹਪ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ 1905 ਤੋ 1907 ਤੱਕ 
ਕਾਫ਼ੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ । 1905 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਧ੍ਰੱਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਰਤੀ ਨਾ ਹੌਣ ਤੇ 
ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਹੀ । ਦੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋ ਰੋਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ । 1908 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਟੈਕਸ- 
ਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਸ ਵਜੋ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ । 

ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਹੜਤਾਲਾਂ 

ਹੋਈਆਂ । 1930-1938 ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੌਈਆਂ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ । 
ਦੂਸਰੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ 
ਕੁਠਾਰਾਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ 
ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਤੇ` ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ 19240 ਵਿਚ 3232 

ਅਤੇ 19432 ਵਿਚ 694 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੌਈਆਂ । 

1947 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣ ਤੌ" ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਸੈਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ 

ਹਰ ਰੌਜ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 

ਵਿਚ ਅਸੰਤੌਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਜਲਾਈ ਰੱਖੀ । ਫ਼ਲਸਰ੍ਹਪ ਕੈ“ਦਰੀ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੌਰ ਵਪਾਰਕ 
ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਹੈਵੀ ਇਲੈੱਕਟਰੀਕਲਜ਼ 
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਰੂਰਕੇਲਾ (ਰਾਉਰਕੇਲਾ), 
ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਭਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ.ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 

ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੌਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੌਗਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੰਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1 

ਸਹਾਨ੍ਹਭੂਤੀ ਹੜਤਾਲ--ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ _ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ 
ਕਦੇ ਹਰੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਸਗ" ਇਕ ਦ੍ਰਸਰੋ ਸੰਗਠਨ 
ਦੀ ਸਹਾਨ੍ਭੂਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 
ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੌਈ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀ” ਹੈ । 

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਹਾਨ੍ਹਭੂਤੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੱ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ । 

ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀ : ਇਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੌ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਨੇਖ ਅਸਗਰ 



ਹਾਉਸਮਾਲੈਰੀ 

ਆਖਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ, ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਅਬਰਕ ਵਾਂਗ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.। 

ਇਸ ਢਾ ਰੰਗ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੀਲੀ 

ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਰਮ ਬੁਰਖ਼ਾਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ 

ਗੰਧਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਖ਼ੂਨ, ਸਫ਼ਰਾ, _ਬਲਗ਼ਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਤੇ ਮਰੌੜ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਬਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧ੍ਹ ਮਾਸ ਨੂੰ 

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ! ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ 

ਜੋੜ ਦੇ ਰੌਗਾਂ, ਰੀਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਤਸ਼ਕ ਤੇ ਹੌਰ ਜਿਨਸੀ ਰੌਗਾਂ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ 

ਖਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 

ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਹੈ । ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ 

ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੌਰ 

` ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ੇਫੜੇਂ ਦੇ ਰੌਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਇਹ 

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੌਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਬਾਲਖੌਰਾ ਬਿਸ੍ਹਰ ਸਿਰ ਅਤੇ 

ਜੋਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਂ” ਦੇ ਸਾਦਾ ਤੇਲ ਵਿਚ ਹੌਰ ਦਵਾਈਆਂ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ 

ਕਰਢਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਤਸ਼ਹਰਿ-ਉਲ-ਅਦਵੀਆ, ਮਖਜ਼ਨ-ਉਲ-ਅਦਵਈਆ;_ਬੂਸਤਾਨ 

ਆਲ-ਮਫਰਦਾਤ, 

--ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 

ਹਾਉਸਮਾਲੈਰੀ : ਇਹ ਇਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਘਰ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 

ਸਫ਼ੈਦ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੀ- 

ਗਰ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਬੋਹੀਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 

ਹਾਊਸਮਾਲੌਰੀ 

ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ 17ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ 18ਵੀ” 

ਸਦੀ ਤਕ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੌ ਗਈ । ਇਹ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ 

ਇਟਲੀ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ । ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ' 

ਸੱਡ ਤੱ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 18ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਾਈਸੈੱਨ ਅਤੇ ਵੀਆਨਾ 

ਦੇ ਚੀਨੀ-ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆਂ । 

ਰ. ਖੂ.---ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. # ? 952. 
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ਹਾਉਸਾ : ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੌਕ 
ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਜਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੇ ਚਾਡ ਝੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਡਾਨ ਦੇ 

ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੌ ਵੱਧ ਹੈ । ਸੰਨ 1961 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9,000,000 ਸੀ । ਇਹ ਉਚੋਰੀ ਰਬਸ਼ੀ 
ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫੁਲਾਨੀ ਰਲਾ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ 

ਨਾਲੌ` ਨੱਕ ਅਤੇ ਬੁਲ੍ਹ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਘੰਘਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਂਗਲੀ ਰਿਵਾਜ ਅਜੇ 
ਤੱਕ ਪ੍ਰਰਲਤ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਦ੍ਰ-ਟ੍ਰਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਉਸਾ ਹਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋ" ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਲੰਧਤ ਹਨ । ਇਸ 
ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦ। ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲ 
ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਹ੫' ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਪਿਛੋ ਇਹ ਲੌਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 
ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆ= 
ਚਾਰ ਲਿਆਏ । ਹਾਉਸਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਅਰਬੀ ਅੱਖਰਾਂ 
ਵਿਚ ਕ੍ਰਝ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । 
ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਹਾਉਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮਿਹਨਤੀ ਲੌਕ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਥੀਆ ਚਮੜੋ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚਹ੍ਹੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਫਸਲਾਂ 
ਬੀਜਦੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ 
ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹ੍ਹਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੌ ਲੋਹਾ, ਟਿਨ, ਚਾਂਦੀ, 
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰਤ ਕੱਤਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਬ੍ਣਨਾ, 
ਰੈਗਾਈ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ । ਕਾਨੋਂ, 
ਜ਼ਾਰੀਆ, ਸੋਕੋਟੋ ਅਤੇ ਕਾਟਸੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ 
ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਮੱਕੀ ਖਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸੰਨ 1804 ਦੇ ਜਹਾਦ ਪਿੱਛੋ ਹਾਉਸਾ ਲੌਕ ਫੁਲਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ । ਫ੍ਰਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਸੋ` ਹਾਉਸ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਇਨਾਂ 

ਵਿਚੋ ਸੋਕੋਟੋ, ਕਾਨ, ਜ਼ੀਰੀਆ ਅਤੇ _ਕਾਟਸੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ 
ਬਹ੍ਤ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਸਨ । ਸੌਕੋਟੋ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 
ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਮੀਰ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਉਸਾ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ,ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਜਨਵਰੀ, 1961 ਤੌ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 
ਹਾਉਸਾ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ 1966 ਈ. ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ 

ਇਬੋਆਂ ਨੂੰ, ਜੌ ਉੱਤਰੀ. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਕਤਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1967 ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਬੀ. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਇਬੌਆਂ ਨੇ 
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੌ ਅੱਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 
ਬੀਆਫਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਾ ਅਤੇ ਇਬੌਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੌਗੀ 
ਛਿੜ ਗਈ । 



ਹਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਹਾਉਸਾ ਲੌਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਾਨੀ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
[ਭਾਅ ਵਾਲੋਂ ਹਨ । ਰੌਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਰਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਹਠ ਵਜੋਂ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਹਰੇ” ਆਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ -ਤੋਟੀਆਂ 
੮5੯ - ੯੨੩ 

ਭਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਉਸਾ 

ਹਰ ਰੌਜ਼ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਉਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ । 
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੌੜਾ ਹਾਉਸ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ । 
ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 163; ਐਨ. ਅਸੌ, 13 ? 760; 

ਕੌਲ, ਐਨ. 1 : 188 

ਹਾਉਕ, ਜੋਹਾਨੋਜ਼ ਕਾਰਸਟਨ : ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ, 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮੋਈ, 1790 ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ 
ਵਿਚ ਫਰੈਡਰਿਕਸ਼ਲਡ_ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਖੰਤਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤਕ-ਵਿਗਿਅਸ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ 
ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ ਕੀਤਾ ।'ਸੌੰਨ 1821 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਤੇ”ਇਟਲੀ ਵਿਖੋ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । 
1825 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਧੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋ ਇਸ 
ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ' ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਪਰੌਕਤ ਘਟਨਾ ਭੌ ਬਾਅਦ 

ਇਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕੀਤਾ ਤੈ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । . 

1846-48 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀਲ ਵਿਖੇ ਸਕੈ'ਡੋਨੇਵੀਆਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਪ੍ਰੇਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 1851 ਤੌ ਆਪਣੀ ਮੌਤ (4 ਮਾਰਚ, 1873) ਤਕ 

ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਵਿਖ ਸੌਦਰਯਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ । 

ਇਸਨੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਜੋ` ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ 

ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬੈਜਾਜ਼ੈਟ, ਟਾਈਬੀਰੀਅਸ, ਸਵੈੱ'ਡ ਗ੍ਰਾਥੇ ਅਤੇ 

ਮਾਰਸਕ ਸਟਿਗ ਆਦਿ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ 
ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸਦੇ ਸੰਬੋਧੀ-ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ਬੈਲੋਂ “੧੩6੬ਗ%7 4008੬" 
(1863) ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਨੰਤਿਕਤਾ ਅਤੇ 
ਦੁਖਾਂਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 

ਹਾਉਫ਼, ਵਿਲਹੈਲਮ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ 
ਦਾ ਜਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ, 1802 ਨੂੰ ਸਟਟਗਾਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 

ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀ-ਕਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 

1837 ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ । ਹੌਫ਼ਮਾਨ ਦਾ 
ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੂਝ ਪਰੀ-ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ 

ਛਪੀਆਂ । 

25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 36 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ । 

18 ਨਵੈਬਰ 1827 ਨੂੰ ਸਟਟਗਾਰਟ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ 

ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 

ਹਾਉਜ਼ਰ ਕਾਸਪਰ : ਹਾਉਜ਼ਰ ਕਾਸਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕ 
ਯਤੀਮ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 19ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 1 ਇਸ ਨੇ 26 ਮਈ, 
1828 ਨੂੰ ਨੂਰਨਬੈਰਕ ਵਿਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
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ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਨ੍ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਂ । ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1812 ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਹੌਰ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1812 ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 
ਮਗਰ" ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਰਜ ਡੌਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੰਭਾਲੀ 
ਗਈ । 17 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1829 ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਪਛਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮਗਰੋ ਇਹ ਆਨਸਬਾਕ ਵਿਖੋ 
ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ 17 ਦਸੈਬਰ, 1833 

ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੀਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕੌਬ ਵਾਸਰਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ 
ਨਾਵਲ 'ਕਾਸਪਰ ਹਾਉਜ਼ਰ' ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 161; ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 8 : 4108; 
ਐੱਨ. ਅਸੈ, 13 : 760 

ਹਾਇਰੋਗਲਿਫ਼ੀ ਲਿਪੀਆਂ : ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਂ 
ਪਰਾਤਨ ਮਿਸਰੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ-- 

ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ਿਕ, ਹਾਇਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਮੌਟਿਕ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ । ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਝਾਂ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿਚਲੀ ਲਿਖਤ ਸਾਧਾਰਨ 
ਸਤਰਾਂ, ਜਿਵੇ' ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨੱਕਾਸ਼ੀ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਹ ਉਭਰਵੀ' ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਮਿਲਦੀ 

ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੈਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ 

ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਮੌਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਮਿਸਰੀ 

ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰੀ ਲਿਪੀ ਦੀ 
ਡਿਮੌਟਿਕ ਕਿਸਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋ" ਮਿਸਰੀ ਲੌਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੋ” 
ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲੱਖਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ਇਸ 
ਲਿਪੀ ਦੀ ਹਾਇਰੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਕਲੀ= 
ਸੈੱਟ ਨੇ 'ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ੀ ਕਿਸਮ 

ਦਾ ਸੰਥੰਪ ਗੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੇਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਪਾਇਰਸ (£4[79103) 
ਦੇ ਡੰਡਲਾਂਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋ' ਯ੍ਰਨਾਨੀ-ਰੋਮਨ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ੀ ਲਿਪੀ ਭਾਵੇ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਿਤ੍ਰਾਂ 
ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਗਭਗ 3000 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋ” 
ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ਿਕ ਜਾਂ ਹਾਇ- 

ਰੈਟਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੋਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਦੌਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 

ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਸਾਹਿਤਕ 

ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 



_ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ੀ ਲਿਪੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਤ੍ਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਲ ਤੌ ਉਸ 
ਸਮੇ` ਵਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਦ“ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 
ਕਿ ਸ੍ਰਖਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀ” ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । 

ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਰੌਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 

ਥੀਉਡੋਸੀਅਸ 1 ਦੇ ਸਮੇ` (394 ਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ 
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੇਵਲ ਉਥ” ਦੇ 

ਕੁਝ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੇ 

ਸਮੇ' ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ 

ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੇ" ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯ੍ਰਨਾਨੀ-ਮਿਸਰੀ ਲੇਖਕ 

ਹਾਇਰੋ ਗੱਲਿਫੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਪੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ 

ਸਨ । ਫਿਜ ਤੌ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਾਢ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਸੀ । 
ਇਕੱਲਾ ਮਿਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ” ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਇ- 

ਰੌਗਲਿਫ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਰੋਭ ਕੀਤਾ । ਥਾਬਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋ” 
ਸੌਕੇਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣ ਲਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਣਾ ਹੀ 

ਮੁਸ਼ਤਲ ਹੌ ਗਿਆ । ਹਿੱਤੀ, ਕਰੀਟ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਇਰੌਗਲਿਫ਼ੀ 
ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੇ` ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.---ਚੈਥ਼. ਐਨ. 7 : 89. 

ਹਾਈ ਕੌਰਟ : ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੌ" ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ । 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਐਕਟ 
1861 ਅਧੀਨ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ 

ਬੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਭ ਤੋ` ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੈਗੁਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773 
(13 ਜਾਰਜ ਤੀਜਾ ਸੀ. 63) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਟਮਾਨਾਂ 

(ਰਾਇਲ ਚਾਰਟਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅ”:ਕਾਰ 
ਖੋਤਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ` ਬਾਹਰ ਅਧਿ- 

`ਕਾਰ ਖੇਤਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੌਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 

ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਰੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ 
` ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ ਨੋ 1861 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ 
ਕੌਰਟ (24 ਤੇ 25 ਵਿਕਟੌਰੀਆਂ ਸੀ. 104) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀ” 
ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੰਜੀਡੈਂ ਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਤੇ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ _ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈ'ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ” 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਸਦਰ ਨਜ਼ਾਮਤ 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ 
ਕੌਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਤਰ 

ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋ" ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 
ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਗਈਆਂ । 

ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਸੁ ਣ- 

ਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਤਿੰਨ 

ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਲਾਡਿਆਂ ਡੋੱ` ਇਲਾਵਾ 17 ਮਾਰਚ 1866 ਨੂੰ ਇਕ 
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ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ । 1875 ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਗਰੇ ਤੋ ਅਲਾਹਾਬਾਦ 
ਮ਼ੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । 

ਸੰਨ 1911 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ ਨੇ ਇਕ ਹੌਰ 
ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਐਕਟ (1 ਤੇ 9 ਜਾਰਜ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੀ. 18) 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਰਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਈਕੌਰਟਾਂ ਰੋਂਦ ਵਿਚ 
ਆਈਆਂ । 1935 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 
ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਪਰ ਟਿਸ' ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਬ- 
ਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਰ੍ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾ- 
ਪਨ ਸੋਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 6 ਦੇ ਕਾਂਡ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਇਕ ਹਾਈ. ਕੌਰਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ, ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ 
ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ 
ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੰਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ- 
ਪਤੀ ਹੀ _ਸਸੇ` ਸਮੇ" ਸਿਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 
ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੌਗ 
ਹੌਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 
ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 
ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । 

ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਰਸ੍ਹਖ਼ ਤੱ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 
ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ । ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮ੍ਕੱਰਰ ਹੈ 
ਤੇ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੱਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਉਦੇ” 
ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ“ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇ“ ਸਦਨ 
ਉਸਦੇ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ 
ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ` 
ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਜੱਜ 
ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ _ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 
ਤਰਮੀਮ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀ” ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਤਾ, 
ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀ" ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ 
ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ 
ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । 

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 1873 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹਟਾ ਕੇ 
_ਹਾਈ ਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ) ਵਿਚ 
ਵੰਡੀ ਰੋਈ ਹੈ :--(1) ਚਾਨਸਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ, (2) ਕਵੀਨ (ਜਾਂ 
ਕਿੰਗਜ਼) ਬੈਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ (3) ਵਸੀਅਤ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ 
ਖੇਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ । ਹਰ ਇਕ ਭਾਗ ਨਿਯ੍ਰਕਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਇਹ ਬੇਦਸ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਭਾਗ ਦਰਜੇ ਭਾਗ _ਦੀ 
ਦਾਦਰਸੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

--ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹਾਈਗਨਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਚੇਨ : ਇਸ ਡੱਚ ਹਿਸਾਬਦਾਨ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀ, ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਰੈ ਗ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਜਨਮ- 
ਦਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੇਗ ਵਿਖੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1699 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਸੌਨ 

1655 ਵਿਚ ਜਦੌ` ਹਾਈਗਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟਜਨ ਨਾਲ 

ਦ੍ਰਬੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੈੱਨਜ਼ਾਂ 

ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੌਗ ਲੱਭਿਆ । ਇਸ ਨੰ 

ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰ੍ਰਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 

ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ 

ਦੇ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ ਤੋ” ਹੀ 

ਹਾਈਗਨਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਵਲ ਸੀ । 

ਸੰਨ 1645 ਵਿਚ ਇਹ ਲੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਰੋਖਾ- 

ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੇਂ` ਜਦੋ ਡੋਕਾਰਟ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦਾ 

ਘੌਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰੈੱਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 

ਹੋਇਆ । 

ਸੰਨ 1656 ਵਿਚ ਇਹ ਓਰਾਇਨ ਨੰ;ਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਤਾਰਾ-ਅੰਸ਼ਾਂ 

ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ । 

ਬਤੌਰ ਖ਼ਗੌਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਮੇ' ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 

ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈੱ'ਡਰਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਯੰਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ 'ਹਾਰੌਲੋਗੀਅਮ 
(1658)' ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਫਰੈਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਸੰਨ 1681 ਤਕ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੀ 
ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ 
ਦਰਸ਼ਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ. ਡਬਲਯ੍ਰ. ਲਾਈਪਨਿਟਸ ਦਾ ਦੌਸਤ ਬਣ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌਸਤੀ ਨਿਭਾਈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਈਗਨਜ਼ 
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਲੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ 
ਅਤੇ 8 ਜ੍ਰਨ, 1695 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਣੀ । 

ਹਾਈਗਨਜ਼ ਸਿਧਾਂਤ--ਸਤਾਰ੍ਰਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਾਈਗਨਜ਼ ਨੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ 
ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਪ੍ਰਛਾਵੇ' 
ਬਣਾਉ”ਦਾ ਹੈ । ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਰ- 

ਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਰੌਗਾਂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ' ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਦੀ ਹਾਈਗਨਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਤਰੰਗ-ਅਗ੍ਰਭਾਗ 

ਉੱਤੇ ਹਰ ਬਿੰਦੁ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੌਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਰੰਗ-ਅਗ੍ਰਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਸਮੇ` ਦੀਆਂ 

ਸੈਂਕੈਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਵਰਨ ਤੇ` ਪਤਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰੰਗ ੧%, ਜਿਹੜੀ 9 ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਤਰ ਵਿਚ 

'ਉ' ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਦੋ” ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੌ` ਇਹ ਇਕ ਦੁਆਰਕ 
ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ੧% ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋ ਨਿਕਲ- 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਕਰਾਕਾਰ ਸੈਕੌਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ 'ਤ' 

ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਤਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇ” '!' ਵਿਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 

ਦਰਸਾਊਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ 

ਦਾ ਆਵਰਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਚਕਰਾਕਾਰ ਚਾਪ ੧”੧” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

111 ਹਾਈਜੈ, ਪਾਲ ਯੋਹਾਨ ਲ੍ਰਟਵਿਕ ਫਾੱਨ 

ਇਹ '੧' ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦੀ ਹੈ ! ਜੇਕਰ, ਜਿਵੇ” 

ਹਾਈਗਨਜ਼ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ.ਹਲਚਲ ਆਵਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ 

(੬) 
#”ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੌਂ ਬਾਹਰ ਇਹ 

ਹੌਵੇਗਾ । ਧਿਆਨ _ਨ'ਲ ਪ੍ਰੋਖਣ ਕਰਨ ਤੋ` ਪਤਾ-ਚਲਦਾ ਰਤ 

ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰ ਟੀ ਹੈ 

ਫ਼ਾਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਜੁਮੈਟਰੱਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਣ ਕਣ 
ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਈਗਨਜ਼-ਫ਼ਰੇਨੈੱਲ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹਾਈਗਨਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ 

ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ । ਏ. ਫ਼ੇਨੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗ ਦਾ ਆਯਾਮ 
੦986 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮੂਲ ਤਰੰਗ-ਅਗ੍ਰਭਾਗ ਉੱਤੇ _ 
ਲੰਬ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
ਚਿਤਰ 'ਅ' ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਪ ਦੀ ਮੌਟਾਈ ਆਯਾਮ ਦਰਸਾਉ'ਦੀ ਹੈ) । 

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ" ਫ਼੍ਰਨੰੱਲ ਨੇ ਹਾਈਗਨਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ 

ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ `ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਪਨਾਂ ਦਾ 

ਪਰਿਣਾਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੇਨੈੱਲ ਨੇ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਘਾਉਣ 
ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਜਟਿਲ ਵਿਵਰਤਨ-ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਕੀਤੀ । ਜੀ. ਕਿਰਕੌਫ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਖੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ 
6956 _ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਰਛਾਪਨ ਗ੍ਰਣਕ 1 ]-6656 ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 'ਏ') । ਫ਼੍ਰੇਨੈੱਲ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ 
ਦ੍ਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੀ 

ਹ. ਪੂ.--ਮੌਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 521; ਐਨ. ਬਿ. 11 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਸਿਫ਼ਰ 

21੨ 

: 918. 

ਹਾਈਜ਼ੇ, ਪਾਲ ਯੋਹਾਨ ਲੂਟਵਿਕ ਫਾਂਨ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਲੋਖਕ ਅਤੇ ਨੌਬਲ-ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤ੍ਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦੇ ਘਰ 15 ਮਾਰਚ, 1830 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆਂ । ਕਲਾਸੀ- 
ਕਲ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋ” 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਉਨਿਖ ਵਿਖੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੇਖਕਾਂ 
ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸਹਿਤ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਈਜ਼ੈ ਪਾਲ ਬੜੇ ਨਿਘ ਅਤੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1855 ਵਿਚ 
ਸਿਰਜੀ 3? &ਸ੩੧੧੩੩ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
ਲ਼ਸਨੇ 'ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰਲਡ' (1873) ਆਦਿ ਨਾਵਲ 
ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਫ਼ਲ ਨਾਟਕ ਲਿਖੋਂ । ਇਸਨੇ ਕਈ ਇਤਾਲਵੀ ਕਵੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜੌ ਇਸ ਦੀਆਂ 



ਹਾਈਡਾਈਡ 

ਸਰਬੌਤਮ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਜ਼ੈ ਪਾਲ ਆਦਰਸ਼- 

ਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ- 

ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੌਧੀ ਸੀ । 1910 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ-ਘਾਲਣਾ ਲਈ ਨੌਬਲ-ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ 

ਗਿਆ ਭਾਵੇ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਤਕ ਇਸਦੀ ਲੌਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ 

ਚੁੱਕੀ ਸੀ । 

3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1914 ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਧੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ. 5 : 26 

ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ : ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਯੋਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 

ਜਾਂ ਇਕ ਤੱ ਵੱਧ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਜਾਂ ਉਪਧਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣ੍ਹ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 

_ਯੋਗਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ” ਵਿਚ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾੱਕਿਟ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ 

ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌਜਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੌਰ ਕਈ ਨਿਉਕਲੀ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਧਾਤਵੀ ਫ਼ੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਟੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਘੱਟ 

ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੌਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੇੱਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਗਭਗ £0,3 ਹੈ । 

ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਘ= 

` ਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਘੋਲਣ 

ਦੇ ਯੌਗ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਾਈ- 

ਡਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਬਣਨ ਡੌ” 

ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡੌਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਘੋਲਣ ਢੇ 

ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਧਾਤ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਢੇ ਇਹ ਘੌਲ ਹਾਈ- 

ਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਨਾਲੋ` ਬਿਲਕ੍ਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਢੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ । 
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ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 

(1) ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ--ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਨਾਇਨ (ਸ਼) ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਫ਼ਲੌਰਾਈਡ ਆਇਨ (ਸ-) ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਡੋ੍ਜਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਲੋਜੈਨਾਂ, 

ਫ਼ਲੌਰੀਨ ਤੇ ਕਲੌਰੀਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਨਮਕੀਨ 

ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਫ਼ਲੌਰਾਈਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਉ'ਢੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਨਮਕੀਨ ਹਾਈ- 

ਡਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀਅਮ 

ਹਾਈਡਾਈਡ ਹਨ । ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਮਕੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 

ਲਿਥੀਅਮ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੌਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 

ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਘ੍ਰਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋ" ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

(2) ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ--ਮਿਸ਼ਰਿਤ-ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਈ- 

ਡਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਵੇ ਚਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ 
ਬਿਜਲਈ-ਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਾਈਡ ਅਖਵਾਉ”ਦੇਂ ਹਨ । 

ਦਹ ਬਹੁੜ ਕੜਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋ” 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਲੂਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ-ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਨਮਕੀਨ ਹਾਈ- 
ਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਐਨਾਇਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ । 

ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕੱਟਾਂਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟਾਂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਧਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ” 
ਟਾਇਟੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਾਈਡ, ਲੈੱਨਥੇਨਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ, ਥੋਰੀਅਮ ਹਾਈ- 
ਡਾਈਡ ਅਤੇ ਯ੍ਰਰੇਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਈਡਾਈਡ ਹਨ । 

ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ _ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀ” 
ਕਰਦੇ । 

(3) ਡਾਈਮਰਿਕ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ--ਉਹੁ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਡੌਜਨ ਧਾਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 
ਲਈ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਲਕ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੋਰਾਨ ਦੈ ਕਈ 
ਹਾਈਡਾਈਡਾਂ ਤੌਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈ-ਬੋਰੇਨ, ਪੈਟਾ-ਬੌਰੋਨ 
ਅਤੇ ਡੈਕਾ-ਬੌਰੇਨ ਆਦਿ । ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ 
ਹਾਈਡਾਈਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਹਾਈਡਾਈਡ ਅਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੌਸ, ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ) ਇਹ ਤਾਪ ਪ੍ਰਤਿ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(4) ਸਹਿਸੰਯੋਂਜਕ-ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ--ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 
,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਸੰਯੌਜਕ ਬੰਧਨ ਹ੍ਰੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬਲ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਸੋਯੋਜਕ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ 

ਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕ੍ੁਝ-ਕੁ ਮੁੱਖ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਸੀਲੋਨ, 

ਆਰਸੀਨ, ਜਰਮੋਨ, ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਬੋਰੌਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਡਾਈ-ਜਰਮੇਨ 

ਹਨ । ਇਹ ਹਾਈਡਾਈਡ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ, ਤਾਪ ਵਲੋ" ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ 

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੌਧ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਆਰਸੀਨ । ਕਈ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਲ 

ਉਠਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ" ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਬੋਰੌਹਈਡ੍ਰਾਈਡ । 

ਹਾਈਡਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ-ਵੰਡ--ਧਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ 

ਦੋ-ਅੰਗੀ ਹਾਈਡਾਈਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਤ ਅਤੇ ਹਾਈਡੋਜਨ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦਰਹਰੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ 
ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਤ ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਤ ਅਤੇਂ 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਲਿਥੀਅਮ ਬੌਰੌਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਾਈਡੌਜਨ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਲਘ੍ਰਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਹਾਈਡ੍ਾਈਡਾਂ 
ਵਿਚ ਧਾਤ ਅਤੇ ਹਾਈਡੋਜਨ ਦੇ ਤਾਪ-ਵਿਯੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਧਾਤ ਦੀਆਂ 
ਪਰਤਾਂ ਜਮਾਉਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਹਰ ਠੋਸ 

ਹਾਈਡਾਈਡ ਪਿਘਲਣ ਤੌ“ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਸਹਿਸੰਯੌਜਕ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਸਧਾਰਨ _ਪਿਘਲਾਉ ਦਰਜੇ ਦਰਸਾ- 
ਉੱਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਾਈਡ ਵੀ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ 

ਹੀ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ' ਧਾਤ ਦੇ ਪਿਘਲਾਉ ਦਰਜੇ ਡੇ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਖਿਤ ਕਰ ਲੈਦੇ 

ਹਨ । ਦਹਰੇ ਲੂਣੇ ਹਾਈਡਾਈਡ ਪ੍ਰਚਲਤ ਘੋਲਕਾਂ ਤੇ ਤਰਲ ਅਮੌਂ- 

ਨੀਆ ਵਿਚ ਅਘੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੈਗਠਿਤ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਤੇ 

ਕਾਰਬਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਰੇਂ ਹਾਈਡਾਈਡ ਸੰਗ- 

ਠਿਤ ਹਾਈਡਾੱਕਸਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਦ੍ਹਰੇ ਹਾਂਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੌ" ਸਧਾਰਨ 

ਤਰੀਕਾ 1811 ਵਿਚ ਗੇ-ਲ੍ਰਸੈਕ ਅਤੇ ਥੈਨਰਡ ਨੇ ਕੱਢਿਆ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹਾਈਡੌੌਜਨ ਵਿਚ ਉਦੋ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਖਣ ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੂਹਰੋ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਦੀਪਤੀ-ਵਿਸਰਜਨ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਟਾਮਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤ ਐੱਲਕਾ- 

ਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜ” ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੱਈ, ਸਿੱਕਾ, ਬਿਸੰਮਥ, ਪੌਲੌਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਬੈਰੀ- 

ਲੀਅਮ, ਥੌਰੀਅਮ, ਚਾਂਦੀ, ਸੌਨਾ, ਥੈਲੀਅਮ, ਟੈਨਟੇਲਮ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ 

ਬੌਰਾਨ ਦੇ ਹਾਈਡਾਈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਜਾਂ 

ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕੈਲਸੀਅਮ, ਕੈਲਸੀਅਮ ਹਾਈ- 

ਡਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਨਾਲ ਹਾਈਡੋੋਜਨ ਦੀ ਹੱਦ 

ਵਿਚ ਲਘੁਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਬਣਦੇ ਹਨ 

ਜਿਵੇ” : ਭਜ, “੩੪, “ਜਿ; ਅਤੇ 110; ਆਦਿ । 

ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਖਾਰੀ ਧਾਤ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਨੂੰ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਕੀਤੇ ਲਿਥੀਅਮ 

ਹਾਈਡਾਈਡ ਦੀ ਕਿਰਿਆ _ਈਥਰੀ ਘੋਲ _ਵਿਚ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ 

ਕਲੌਰਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ _ਲਿਥੀਅਮ-ਐਲ੍ਹ- 

ਮਿਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸੌਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਬਿਨਾ 

ਘੌਲਕ ਤੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਾਈਡ ਦੀ ਮੀਥਾਈਲ ਬੋਰੋਟ ਨਾਲ 260? 

ਸੈ. ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੀਥਾਈਲ ਬੋਰੋਟ 

ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਮੀਥਾੱਕਸੀਬੋਰੋਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਬਣ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅਘਲ ਸਹਿ-ਉਪਜ ਨਾਲੋ” 

ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

4 ਜ-4161;->31361-041ਸ4 

(ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3੧41ਜ,, 1369ਕਜ, ਅਤੇ ਸੜਸ6) 

4੩ 3 8(9੮ਸ,),->3180੮ਸ; - ੧੩੩ਸ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੌਰ ਦ੍ਰਸਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 

ਵੀ ਅਣੂਹ-ਬਦਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀ" ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ :-- 

ਐਮੀਨ 
1੧੩੩11, --1361-- ੨੧੩੦1-40437 

ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ 
36304 %- &1,------ 34861 &1(ਜਜ,), 

ਈਥਰ 
3148311, - 487,----> 31482, -- 28, ਜੇ; 

80 
ਗ੪ਸਜ, 4- 5061,----->੧੧੦86੦1,%88ਜ, 

ਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨ 

ਪਾਣੀ 
॥॥ਜ, ੧ (€ਜ;),17----->14(੮ਸ)/ਕਸਜ, 

ਈਥਰ 
॥0ਜ, - 0੩, ----੨॥4॥, ਅਸ; 

(ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8,ਸ8, &1ਸ;,, $1ਜ,, 9ਵਜ,, 80ਜ,, 
457; ਅਤੇ 89ਸ, ਆਦਿ) 

1341ਜ, --੩; -੨1341ਜ ੩ ਅਜ, 

(ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ;, ਮਛਜ,, 28ਜ;, ੮6ਜ, ਅਤੇ ਜਡਸ, 
ਆਦਿ) 

ਜਿੱਥੇ ਕਿ '%' ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਲਈ, 'ਸ' ਐੱਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲਈ 
ਅਤੇ '' ਧਾਤ ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

_ ਟਾਇਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਥੌਰੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਬੋਰੌਹਾਈਡ੍ਾਈਡ, ਹੈਲਾਈਡਾਂ 
ਅਤੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਬੋਰੌਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਤੌ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 
ਐਲ੍ਹਮਿਨੌਹਾਈਡਾਈਡ ਅਤੇ ਗੈਲੀਉਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਖਾਰੀ ਧਾਤ ਵਾਲੋਂ 
ਹਾਈਡਾਈਡਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਐੱਲਕਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੋਰੋਹਾਈਡ੍ਾਈਡ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਡਾਈਬੋਰੇਨਾਂ 
ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” :-- 

ਗਰਜ 8(41;);-> ਧਿ॥ਜ(੮16); 

ਨਗਰ; 3 8;0,->20(ਭਜ ,)ਡ 

-- 45ਸੈ”.. 
3 98(“॥,), 38; ਜਿ ;-- ---> 

3(੮ਜ,);688ਜ, --28,ਸ;ਜ,;. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 932; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 852. 

ਹਾਈਡੇਜ਼ੀਨ : ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮਰਲਾ ੧੪;ਜ, ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਸਬੈਧ ਹਾਈਡ੍ਰ੍ਜਨ-ਨਾਈਟੋਜਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਗਰ੍ਰੱਪ ਨਾਲ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡੌਨਾਈਟ੍ਰੌਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੌ” 
ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ. ਕਰਟੀਅਸ ਨੇ 1887 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।_ 

ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਘੂਕਾਰਕ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੱਚ ਤੇ ਪਲਾਸ- 

ਟਿਕ ਉੱਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਂਇਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 
ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰ-ਰੌਕੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਸਰੀ 
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡੋ੍ਜ਼ੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਥਾ- 
ਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਰਾਂਕਿਟ ਅਤੇ ਜੇੱਟ-ਪ੍ਰੰਰਨ ਬਾਲਣ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। __ ਰ੍ 

ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਐਮੀਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਐਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਂਹਾਈ- 
ਡਾੱਕਸਿਲਐਮੀਨ ਸਲਫ਼ੌਨੇਟਾਂ ਦੇ ਲਘਰਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਮੌਨੀਆ ਦੇ 
ਤਾਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀੜਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਂ ਅਮੌਨੀਆ ਦਾ ਹਾਈ= 
ਪੋੌਕਲੌਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿਲੋਟਿਨ ਜਾਂ ਸਰੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਕਸੀ- 
ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਤਾਪ- 
ਮਾਨ 160? ਸੈ. ਤੋਂ` 1807 ਸੰ. (ਦਬਾਉ ਥੱਲੇ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਇਕ _ ਪਤਲਾ _ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ _ਲਿਕਰ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2% ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ 
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ਕਸ਼ੀਦਣ ਰਾਹੀ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 85% ਜਾਂ 100% ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ 
ਹਾਈਂਡੋਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਹੀਨ ਹਾਈਡੇਜ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡੇ ਨਾਲ 

ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੌਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਜਲਨ ਪਦਾ- 

ਰਥ ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੀ ਤਰਲ ਅਮੌਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ 
ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਇਕ ਰੰਗਹੀਨ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1.8? ਸੈ. ਤੋਂ 2.0? 
ਸੈਂ_ ਤੇ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 114.5? ਸੈ'. ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ । 

_ ਨਿਰਜਲ _ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਸਭ ਅਨ੍ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਮੀਥਾਈਲ 
ਅਲਕੋੌਹਲ ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ _ 
ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ 68.5% ਹਾਈਡ੍ਰੇਜ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਂ, 

ਇਕ ਸਥਿਰ ਉਬਾਲ-ਦਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 130.5? 

ਸੈ. (771 ਮਿ. ਸੀ. ਦਬਾਉ) ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਜਲ ਹਾਈਡ੍ਰੇਜ਼ੀਨ 
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ 

ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਘੋਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਜ਼ੀਹਰੀਲੇ 

ਹੋਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਡੇਜ਼ੀਨ,ਲ੍ਹਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌ ਲੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ 34; ਸ਼ ,.ਜ% 

ਅਤੇ ]ਖ,ਜਿ,,2ਸਸ, ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ _ ਜਿੱਥੇ ਸਿ& ਇਕ=ਖਾਰੀ 

ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲ੍ਣ ਘੱਟ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਸਲਫ਼ੇਟ 

(1੧,ਜ,.ਜ;50,), ਮਾਂਨੋ-ਹਾਈਡ੍ਰਕਲੋਰਾਈਡ (14ਭਸ,.361), 

ਡਾਈ-ਹਾਈਡੋਕਲੌਰਾਈਡ (14;ਸ,.2ਸ6)) ਅਤੇ ਮਾਂਨੇਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 

(1੧;ਜ,.ਜ੧੦;) ਹਨ । ਦੂਹਰੇ _ਲ੍ਰਣ _ਜਿਵੇ' ਕਲੌਰਾਈਡ 
(੫;ਜ ,.ਤ61,;%1;) ਅਤੇ ਸਲਫ਼ੇਟ 
[(੫9ਸੇ,) ਸ;50.,.%50,] ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨੇਟ 

ਵਰਗੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਸਹਿਸੰਪੋਜੀ ਹਾਈਡ੍ੋਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇ :-- 

_ 2063. 21੧98 ਅਤੇ €0(14;1,)504 

ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਇਕ, ਦੌ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਕ ਹਾਈਡੋਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣਆਂ ਦੀ 

ਥਾਂ ਐੱਲਕਾਈਲ, ਸਾਈਕਲੋਐਲੀਫ਼ੈਟਿਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਰਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲਾਂ 
ਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫ਼ੀਨਾਈਲ ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਈ. ਫ਼ਿਸ਼ਰ ਨੇ 1877 
ਵਿਚ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੌਜਾਂ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ । ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬੌਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੌਣ । ਐਸਿਡ _ਹਾਈਡ੍ਜ਼ਾਈਡ 

ਹਾਈਡੇਜ਼ੀਨ ਦੀ ਐਸਿਡ ਕਲੌਰਾਈਡਾਂ ਜਾਂ ਐਸੱਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ 
ਹੌਣ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਬਾਂਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ 
ਹਾਈਡੋਜ਼ੀਨ ਵਿਉਤਪੰਨ ਹਨ ਜਿਵੇ ਸੈਮੀਕਾਰਬੇਜ਼ਾਈਡ 

[੮0 (ਕਸ;) (॥9੧9)] 
ਕਾਰਬੌਹਾਈਡੋਜ਼ਾਈਡ [੮0 (14;ਸ,);1. 
ਬਾਈ-ਯ੍ਰਰੀਆ (--34ਸ਼ਟਹਸ9), 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਅਤੇ ਐਮੀਨੌਗੁ ਆਨਿਡੀਨ € (ਕਿਜ) (੩ਜ,) (੧ਜ;) । 

ਹਾਈਡਰਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਬਾਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ੀ ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐੰਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 930, 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ : ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰ੍ਜਨ 
ਦਾ ਯੌਗਿਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸ੧੧, ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰ੍ਜਨ ਐਜ਼ਾਈਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੰਗਹੀਨ ਤਰਲ 
ਹੈ ਅਤੇ 37" ਸੈ. ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ । ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਗੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ' ਸਿੱਲ੍ਹੋ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ 
ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮੀ ਝਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲ੍ਰਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾਈਡ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨ ਵੀ ਵਿਸਫ਼ੌਂਟਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟ ਹੱਦ 
ਤਕ । ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਉਤਪੰਨ ਲੈੱਡ ਐਜ਼ਾਈਡ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਵਿਸਫ਼ੌਟ-ਪ੍ਰੋਰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਰਤ੍ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ- 
ਫ਼ੌਟਕ ਚਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 
ਵਿਚ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਫ਼ਲਮੀਨੇਟ ਨਾਲੋ” ਚੋਗਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦਾ 
ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਭ ਤੌ" ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਐਰੌਮੈਟਿਕ ਡਾਈਐਜ਼ੋ-ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਤੋਂ` ਲੱਗਾ ਸੀ 1 
ਪੀ. ਗਰਾਈਐੱਸ ਨੇ 1866 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਰਹੈਲਾਈਡ ਅਮੌਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਐਜ਼ਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੮॥ਸ;5.14;.87 7 ਹਸ ;->੮88;14; 7 3ਜਿਸ਼ 

ਸੰਨ 1890 ਵਿਚੰ ਟੀ. ਕਰਟੀਅਸ ਨੇ ਬੰਨਜ਼ਾਈਲ ਐਜ਼ਾਈਂਡ ਦੇ 

ਖਾਰਾ ਜਲ-ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ 
ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਮਗਰੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਭਾਫ਼-ਕਸ਼ੀਦਣ 

ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਅਕਾਰਬਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜੇ. ਵਿਸਲੀਸੈੱਨਸ ਨੇ 1892 

ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਸ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸੌਡੀਅਮ 

ਐਮਾਈਡ ਨੂੰ ਲਗ ਭਗ 200" ਸੈ“. ਤੇ ਵਰਤਿਆ :-- 

ਰਾ 1੧; 2->10814; 1 ੪੦ 

ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਦਾ ਪਦਾਰਥ 
ਹਾਈਡੇਜ਼ੀਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਐਸਿਡ ਨਾਲ 
ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਜ਼ੋਇਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ 
ਕਈ ਹੌਰ ਸਾਈਡ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ` 
ਦੀ ਨੀਕ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ'ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਐਜ਼ਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ੧ਿ; (ਜੋ ਸਹਿਸੰਯੋਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ 

ਹਾਈਡੌਜਨ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲ੍ਰਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਝਗੜੌ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ । 
ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ (1), ਜੋ ਕਿ ਈ. ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ 1878 ਵਿਚ 
ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋ ਤਕ ਜੇ. ਥਾਈਲੇ ਅਤੇ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਏ. ਆਨਜੇਲੀ ਨੇ 1911 ਵਿਚ ਸਰਲ ਚੇਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ (2) 
ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

੧ 
ਵਿ 

(1) (2) 
ਉਸ ਸਮੇ' ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 
(1) ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਉਦੋਂ" ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ” ਅਣੂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ । 

ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਡਿ੍ਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿੰਗ ਨੇ 1935 

ਵਿਚ ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਜ਼ਾਈਡ ਵਿਚ ਐਜ਼ਾਈਡ ਆਇਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਇਨ 

ਦੀ ਰਮਨ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰਮ ਤੋਂ" ਹੋਈ । ਤਿੰਨੇ ਨਾਈਟੋਜਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਆਲੇ ਸਮਮਿਤ 
ਹੰਦੇ ਹਨ । ਆਇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :-- 

-- ਪਿੰ੨੧੬੩੪ 

ਪੰ= ਪਿੰਤ ਪ੍ਰਿ ਜਾਂ 

ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਯੋਜਕ ਇਲੰ`ਕਟਹਾਂਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ_ਹੋਏ :-- 

ਪਿਹ] 
ਇਹ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇਆਨੇਟ ਆਇਨ--- 

੧੨੦੨੦ ₹ :੧੦:੦: 
_ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟ ਸਾਇਆਨੇਟ ਦੇ ਰਵੇਂ ਦੀ 

ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਜ਼ਾਈਡ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸਹਿਸੰਯੌਜਕ-ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਐਜ਼ਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਆਲੇ ਸਮਮਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਅਣੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-- 

ਜੁ;੦ 1.27 ]੧ 1.24 1੧ 1.1014 

ਜਿੱਥੇ ਅੰਕ ਐੱਗਸਟ੍ਰਮ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਹੂ 

ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ (3) ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੈ'ਟਾ=ਸਹਿਸੰਯੋਜਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਲ ਹੈ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ :-- 

ਮਿੰ= ਪਿ=ਪਿੰ=ਪਿ ਅਤੇ ੧ਿ-੧<-ਪਿੰਤ੧ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 

੧੯. ਉਿ ਜਿ: |: ਅਤੇ ਕਿ: ਪੰ: ੫::4੫ 

ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਵੀ 
ਬਿਜਲਈ ਮੌਮੈਂਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੰਧਨ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੌਹਾਂ ਸਰਲ ਚੇਨ ਫ਼ਾਰਮ੍ਰਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਗਲਾ 
ਅਨ੍ਨਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ੀਨਾਈਲ 
ਐਜ਼ਾਈਡ ਅਤੇ ਈਥਾਈਲਐਜ਼ੀਡੋਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੈਯੋਜਨ- 
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ਗਰਮੀ ਤੋ” ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਜ਼ਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਕਈਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀ” ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਹਾਈਡ੍ਰਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 
ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ 'ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਐੱਲਕਾਈਲ ਤੇ ਐਰਾਈਲ _ 

ਐਜ਼ਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਾਈਲ ਐਜ਼ਾਈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ --60.7੧; 

ਗਰੁੱਪ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 931. 

ਹਾਈਡੇਟ : ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੌਈ ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੌਸ . 
ਯੌਗਿਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੌਜਿਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡੋਟ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਠੌਸ ਹਾਈਡ੍ੋਟ ਦਾ ਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਣ ਇਸੇ 

ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਹਾਈਡੋਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੌਡੀਅਮ 

ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਿਕ ਹਨ ਜਿਵੇ ਗਲਾਬਰ ਲ੍ਰਣ, ਜੌ ਡੈਕਾਹਾਈਡੇਟਿਡ 
ਸੌਡੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸੋਡਾ, ਜੌ ਡੈਕਾਹਾਈਡੋਿਡ 

ਸੌਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਰੰੱਕਸ, ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਇਰੌਬੋਰੇਟ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਮਿਲੋ ਹੋਣ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਨੀਲਾ ਥੌਥਾ ਜੋ ਪੈੱਟਾ-ਹਾਈਡੋਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫ਼ੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਕ 

ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ । 

ਫਟਕੜੀਆਂ ਦਾ ਰਵੇਦਾਰ ਗੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਪੌਟਾਸ਼ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਰਵੇ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੱਠਫ਼ਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਇਕ ਦਮ ਚ੍ਰਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਵੀ ਹਾਈ- 

ਡਰੇ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਟਿਡ ਬੇਰੀਅਮ ਹਾਈਡਾਂਕਸਾਈਡ ਇਕ 

ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਵੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 

ਸਲਫ਼ਿਉਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਾਈਡੌਟ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ' ਕਈ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਂ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਓਹਾਈਡ੍ਰੋਟ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਰ ਠੋਸ ਹਾਈੜੇੇਟ, ਕਲੌਰਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਟ ਹੈ, ਜੌ ਤਰਲ 

ਕਲੌਰਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਦਾਰਥ 

ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਾਈਡੀੱਕ- 

ਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋ ਜੁੜੇ ਹਾਈ- 

ਡੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਂਕਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੌੜ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 927. 

ਹਾਈਡੋਸਾਇਆਨਿਕ ਐਂਸਿਡ : ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ 

ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ, ̀ ਰੰਗਹੀਨ ਅਤੇ ਬੰਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 1789 ਵਿਚ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸ਼ੈਲੇਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ. ਲਈ 100 ਸੀ. 

ਸੀ. ਗਾੜ੍ਹਾ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੰਢੇ ਮਿਸ਼ਰਨ . 

ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾ. ਮੌਟੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਨਾਲ 

ਵੱਡੀ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੌ ਕਿ ਦੋ 

ਯੂ (0) ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜਜਲ ਕੈਲਸੀਅਮ ਕਲੌਰਾਈਡ 
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ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਨਲੀਆਂ_ ਤੋਂ” 
ਨਿਕਲੇ ਵਾਸ਼ਪ ਦ੍ਰਵਣ-ਯੌਤਰ ਰਾਹੀ” ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਵਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦਰ ਵਿਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ -- 105 ਸੈ”. ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦਰ ਵਣ-ਯੌਤਰ 
ਦੀ ਜੈਕਿਟ ਵਿਚੋ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਜਲ ਉਪਜ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਪੈੱਨਟਾੱਕ- 
ਸਾਈਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਡੌਸਾਇਆਨਿਕ ਐਸਿਡ, 23% ਸੋਡੀਅਮ 
ਸਾਇਆਨਾਈਂਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾੜ੍ਹੋ ਗੈਧਕ ਦੇ 
ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲੱਗੇ ਇਕ ਜੈੱਨਰੇਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ 

ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਰਿਆ ਸਮ” ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਵਿਆਨਾਈਡ ਨਾਲੋ ਵਧੋਰ 
੩੩ 

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਹਾਈਡ੍ਰੰਸਾਇਆਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ਲੌਸ਼ਣ ਰਾਹੀ” 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਅਮੌਨੀਆ 
ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲਣ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ" ਘੱਟ 

ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੁਰਖ਼ ਪਲੰਟਿਨਮ ਜਾਲੀ ਵਿਚੋ” 
ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-- 

ਭਜ 3 2੮ਸ, - 30;-228014- 6ਜ;0 

ਦੂਸਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਫ਼ਾਂਰਮ-ਐਮਾਈਡ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪੀ- 
ਕਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਰਜਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫ਼ਾਂਰਮ-ਐਮਾਈਡ ਨੂੰ 
ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੋਟ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ 3607 ਸੈ. ਤੇ 

ਅਮੌਨੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੌ` ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

ਸ0੧੧ਜ,-> ਸ਼ ਸ,0 

ਹਾਈਡੌ ਸਾਇਆਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 25.7” ਸੈ” 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ--14.9? ਸੈ'. 
ਤੇ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੰਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਹੈ । 

ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ _ਕਾਰਬਨੀ ਘੌਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜਾਲਣ ਨਾਲ ਨਾਈਟੌਜਨ 
ਅਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਂਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤਕ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੈਦ ਬੌਤਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ 
ਐਲਡਿਹਾਈਡ ਅਤੇ ਕੀਟੌਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ _ਅਤੇ ਥੌੜ੍ਹੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇਐਨੌਹਾਈਡ੍੍ਨ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਸਾਇਆਨਾਈਡ--ਸਾਇਆਨਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੰਸਾਇਆਨਿਕ ਐਸਿਡ 
ਦੇ ਲੂਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੌਨੇ ਆਦਿ 
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੌਡੀਅਮ ਆਰਜੈੱਨਟੋ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਅਤੇ ਸੌਡੀਅਮ 
ਆੱਰਿਕਸਾਇਆਨਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘੌਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤ 
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

1੧8[%੬(14)917 2148617-203- ਜ; 9->ੇ 
1੧੫, [2ਗ(੮14).]-- &83-ਜ31440ਸ 

1੫[&ਧ(੮1੧),]--214413-214-- ਸ9੦-> 
1੧੩;[20(14)., 17207 ਸਜ ੧੧੦॥ 

ਇਸ ਲਈ ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 
ਸੌਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆੱਰਿਕਸਾਇਆਨਾਈਡ ਅਤੇ 

ਆਂੱਰਜੈੱਨਟੌਸਾਇਆਨਾਈਡ ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਾ 
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਪਲੋਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

___ ਇਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫ਼ੈਰੋ-ਸਾਇਆਨਾਈਡ % ,[ਸ8(੮1੧);] 
ਅਤੇ _ਪੰਟਸ਼ੀਅਮ ਫ਼ੈਰੀ-ਸਾਇਆਨਾਈਡ ੨;[#(੮14)0] ਵੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੌਗ ਵਿਚ 

ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫ਼ੈਰੀ-ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀਰਾ 
ਕਸੀਸ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨੀਲਾ ਰੈਗ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਲ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਆਹੀ 
ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

: 941. 

ਹਾਈਡ੍ਰਸੀਲ : ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਰਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ 
ਡਰੌਸੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ੍ਹ- 
ਪੌਟਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਫਾਲਤ੍ਰ ਤਰਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਰਗੂ; ਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਲ ਬਦਾਸੀ ?`ਤੇ ਰੰਗ 

ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼੍ਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪਾਣੀ, ਥਿੰਧਿਆਈ, ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ-ਰਕਤਾਣੂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ 

ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤਰਲ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੌਣ ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ੍ਹ-ਪੌਟਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੀ ਬੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੰਸੀਲ ਨੂੰ ਜਨਮ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਆਦਿ 

ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਖੌੜ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰਲ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਜਮਾਂ= 

ਦਰੂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸੀਲ ਹੈ, _ਇਸ ਵਿਜ਼#ਪਤਾਲ੍ਹ- ਪੌਟਲੀ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਖੋੜ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚੱਡਾ 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਲ ਵੀ ਸਧਾਰਨ “ `ਮ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 

ਪਤਾਲ੍ਰ, ਪਤਾਲਹ-ਪੰਟਲੀ ਵਿ ਨਗ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਕ ਹੌਰ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਸਪੱਰਮੈਟਿਕ (ਪਤਾਲ) ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਕ ਲੰਮੀ ਤੇ ਖੌਖਲੀ, ਤਰਲ-ਪੌਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ _ਹੈ । ਹਰਨੀਅਲ 
ਹਾਈਡ੍ਰੌਸੀਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ-ਟਿਸ਼੍ਹ ਦੇ ਵਧਾਅ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪੇਟ ਵਿਚੌ” 
ਪਤਾਲ-ਪੌਟਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪਤਾਲ੍ਹ- 
ਖੌੜ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਮਾਂਦਰ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਹਰਨੀਆੰ ਵਿਚ ਪਤਾਲ੍ਹ-ਪੌਟਲੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਕੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ" ਵੱਧ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ.1 1 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਕਈ ਵਾਰ _ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ (ਮਿਆਦੀ ਬੁਖ਼ਾਰ, _ਕਾਰਡੀ- 

ਓਵਾਸਕੂਲਰ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੈਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੌ 

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਂ੫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ 

ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਹਾਈਡੋਸੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

__ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡੋਰਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉ 

ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 
ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡ੍ਰੌਸੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਦੋਂ 

ਛੌਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ `ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 

ਦਰਦ ਮਹਿਸ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ 

ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀ” ਅੰਦਰੋ” ਤਰਲ ਕੱਢਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਜੀਵਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਧੈਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾਲ-ਖੋੜ ਉੱਪਰ 

ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ਹ ਦੀ ਇਕ ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਜਮਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 239, 

ਹਾਈਡੜੋਕਾਰਬਨ : ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈ- 

ਡੌਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਡੌਕਾਰਬਨ ਅਖਵਾਉ”ਦੇ 

ਹਨ । ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ, _ਕਾਰਬਨੀ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋ ਇੱਕ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ ; (1) ਕਾਰਬਨੀ 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ- 

ਉੱਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ੁਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ੰਝਲਦਾਰ ਅਣੂਆਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ; (2) ਇਹ ਦਂਹਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਅਤੇ (3) ਇਹ ਆਮ 

ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ =ੱੱ ਜਿਵੇ ਬਾਲਣ, ਚਿਕਨਾਈ 
ਭ 

ਘੌਲਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਤੌ 

ਹਾਈਡੌਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਕਤ ਰੈਡੀਕਲਾਂ (ਜਿਵੇ' ਟ੍ਰਾਈਫ਼ੀਨਾ- 

ਈਲਮੀਥਾਈਲ) ਤੌ ਬਿਨਾ ਕਾਰਬਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਜਕ 4 ਦਾ ਅਤੇ 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ 1 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਡੌਂ- 

ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਦੁੜੇ 

4 ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੰਧਨ ਹਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪ੍ਰਮਾਂਣੁ 'ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚੋਂ" ਹਰੇਕ ਦੇ ਇਕ ਸੰਯੋਜਕ 

ਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ” 

ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸੋਯੋਜਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ 
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ਜੁੜੇ ਹੌਣ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਬੰਧਨ ਤੀਹਰਾ 

ਬੋਧਨ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਡੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੌਜਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ 

ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਰਚਨਾ-ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :-- 

ਸ਼ ਸ਼ ਸ਼ 
] | [4 

1--੮-ਸ ਜ--੮--੦--ਸ 

ਦਿ 
ਜਿ ਸੁ ਸ 

ਉਰ ਉਰ 
.” ੍ 

ਨ == € ਸੁ---€=੩੮--ਸੇ 

੭ ਹੈ 
ਸ਼ ਗਿ 

ਸੰਤ੍ਰਿਖਤ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦੀ _ਵਰਤੌ' ਵਾਲਾ 

ਅਣਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ €%1੦= ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ 

ਦੀ ਸੌਖਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੬ ਇਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 

3-3, 0, - ਜਾਂ -4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ੩==2 ਹੋਵੈ ਤਾਂ 

ਪੈਰਾਫ਼ਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “4 

ਮੀਥੇਨ ਲਈ, €,ਸ ਈਥੋਨ ਲਈ ਅਤੇ €388 ਪ੍ਰੰਪੇਨ ਲਈ 

ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣੂਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰਨ 

ਦੇ ਢੰਗ ਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ 1 ਜਦੋ” ਗ==੬ ਤਾੰ 

ਦੌ, ॥==7 ਤਾਂ ਠੌੱ ਅਤੇ ॥=20 ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੌ ਵੱਧ ਢੰਗ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ, ਪਿਘਲਾਉ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 

ਘਣਤਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਬਾਲ 

ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਖ਼ਿਤ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ । 

ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡ੍ਰੰਕਾਰਬਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ੮੪ ਸਂਡ੩ ਹੈਦਾ ਹੈ 

(ਜਦੌ' ਕਿ ੧==0)1 ਸਭ ਤੋ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਟਨ ਐਥੀਲੀਨ ਹੈ । ਇਕ 

ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ €ਅ੪੫= ਵਿਚ %== -2 ਤਾਂ ਜੁੜਵਾ 

ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਚਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 

ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਦ੍ਰਹਰੇ ਬੰਧਨ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਈਈਨ ਜਾਂ ਡਾਈਓਲਿਫ਼ਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਿੰਗ- 

ਯੌਗਿਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਹਰਾ_ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਹਾਈਛੌਜਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ” 

ਸਾਈਕਲੌਐੱਲਕੀਨ, ਸਾਈਕਲੌਓਲਿਫ਼ਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲੀਨ ਜਾਂ ਇਕ 

ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲੌ ਯੌਗਿਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿੰਗ ਹੌਣ । 

ਐਰੌਮੈਟਿਕ, ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਚਕਰੀ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਹੈ । ਐਰੌਮੈਟਿਕ ਲੜੀ ਵਿਚ” ਸਭ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ 
ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾਂ ਛੇ-ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ 

ਦੇ ਛੱਲੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ 

:$ 



ਹਾਈਡ੍ਰਕਾਰਬਨ 

ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਹਾਈਡ੍ਰਜਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹੌਦਾ ਹੈ । ਦ੍ਰਸਰਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 
ਇਹ ਹੈ :-- 

੯ 0 
[₹.[ ਤੀ 

1. 
ਚ 

ਇਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਹਰੇ ਬੈਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ” ਪੈਦੀ । ਉੱਚਤਰ 
ਐਰੌਮੈਟਿਕ, ਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ ਕਿ 
ਇਹ ਸਭ ਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ 
ਦੋਂ ਹੋਰ ਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਸੰਗਲਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਕੁਝ 

ਰਿ ਹਨ :-- 

$ 0. 5) 29 
ਟਰਪੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ 

ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਰਪੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, 

ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ-ਪਾਈਨੀਨ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :-- 

ਪੱ -" 60; 

ਸੈ: ਸ਼ 

6ਸ- € 768 

ਸ਼ੋ ਸਿ 

ਸ਼ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਡੌਕਾਰਬਨ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਜ਼ੁਲੀਨ 

ਤੇਂ ਡਾਈਮੀਥਾਈਲਫ਼ਲਵੀਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਰੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਜ਼ੁਲੀਨ ਦਾ ਅਣਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ (€ਸ,) ਨੈੱਫ਼ਥੇਲੀਨ 
ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 

ਸੱਤ-ਅੰਗਾ ਰਿੰਗ ਤੇ ਦਰਸਰਾ ਪੰਜ-ਅੰਤਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈੱਫਥੇ- 
ਲੀਨ ਵਿਚ ਦੇਵੇ ਰਿੰਗ ਛੇ-ਅੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ! ਡਾਈਮੀਥਾਈਲਫ਼ਲਵੀਨ 

ਦਾ ਅਣਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ੮੪੪; ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਾ-ਜ਼ਾਈਲੀਨ 

ਜੌ ਬੇ-ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਹੀ,ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਪੈਨਟਾਡਾਈਈਨ ਜੋ 

ਰੰਗਹੀਨ ਵਿ ਵੀ ਦਾ ਵਿ ਹੈ। 

ਸਿ 0" ਹਲ 

ਸ 1 

<੩੩=੮=੨= 

- 

 ਕਲ== 

€ ਰਾ 

ਇਆ 
/ €--੮--੮ਸ਼ 

ਸ਼ 
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ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਢੰਗਾਂ _ਨਾਲ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ-ਰਹਿਤ ਸੌਮਿਆਂ 
ਤੱ ਵਾਪਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਯੋਗਿਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ _ਕਾਰਬਾਈਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ 
ਅਪਘਟਨ ਕਰਕੇ ਕਈਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਐਸਿਟਿਲੀਨ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਠਸੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ 
ਤੋਂ` ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੌਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਤਰਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ _ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ ਭਰਪੂਰ ਤਰਲ 
ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦ੍ਰਸਰੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੌਆਕਸਾਈਡ ਵਿਚ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੌਆਕ= 
ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿਰਿਆ _ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਸੌਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, 

ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ, ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਹਨ । ਮੀਥੇਨ, ਕਰ ਦਰਤੀ ਗੈਸ 

ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੰ- 

ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋ" ਗਰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ 

ਕੀਮਤੀ,ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੀਥੇਨ 

ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੰਦੇਜ ਵਿਚ ਬਾਲਿਆ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-- 

4੮ਜ, -30;->2269ਸ3 7 ਓਜ96 

ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ“ ਆੱਕਸੀ ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਟਾਰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਿਟਐਲਡਿਹਾਈਡ 

ਵੀਨਾਈਲ ਐੱਸਟਰ, ਐਕਰਿਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ, ਕਲੌਰੌਪਰੀਨ ਅਤੇ ਕਈ 

ਹੌਰ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। 

੦ 

੧8 
ਸ਼੮=ਾਸ਼ -- ਸ਼, 0->ਸ਼;੦--ਟਸ਼ 

(ਐਸਿਟਐਲਡਿਹਾਈਡ) 

ਸ਼=੩੦ਸ਼ -- ਸ਼-> ਸੋ, <ਸ਼-€=੧ 
(ਐਕਰਿਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ) 

61 ਜ਼ 

[| 
੭1੮=੩੦॥-- ਸਟ1->ਸ,2=-€--<<<€ਸ9 

(ਕਲੌਰੌਪਰੀਨ) 

ਉੱਚ ਅਣਵੀ-ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਬਹੁਲਕ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਰਬੜ ਅਤੇ ਗਟਾ-ਪਰਚਾ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ 
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ਮਅਣਵੀ-ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ 
ਭੈਖੀ ਗਣਿਤਾਂ ਤੌਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :-- 

ਊ (ਸਿ; ੧ 
€6੨==== ੬ ਸ 

੯ 2 
[ --੯੪ ੧6੯੩੩ .,ਓ 

[ .`,.- ੬, 8 

(ਸੈਰ ਸਟ ਸੋ ਸਿ, 

`% ੧੦” ੨੭੧੧ ਨ 
ਸ, ਸਿ ਸ 2 । 

ਡਾ” 
&. , ਦ਼ ੪ 

ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ 

ਇਹ ਹਾਈਡੌਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ 
ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ । ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ 

ਅਜਿਹੇ ਮਾਂਨੌਹੈਲੋਜੈੱਨ ਯੌਗਿਕ (ਐੱਲਕਾਈਲ ਜਾਂ ਐਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ) 
ਅਤੇ ਪਾੱਲੀਹੈਲੌਜੈੱਨ ਯੋਗਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਜਾਂ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੈਲੌਜੈਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈਡੋ- 
ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ-ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ :--ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ (ਵੀਨਾਈਲ ਤੇ 
ਐੱਲਕਾਈਲ) ਹੈਲਾਈਡ, ਪਾੱਲੀਹੈਲੌਜੈੱਨੀਰ੍ਰਿਤ ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਹੈਲੌਜੈਨੀ- 
ਕ੍ਰਿਤ ਐਰੋਮਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ । 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰੌਮਾਈਡ ਅਤੇ ਆਇ- 
ਉਡਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਰਤੋ' ਖੌਜ ਮੱਧ-ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਕਲੌਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੋਰਿਕਾਂ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰਕੇ ਅਲਕੌਹਲ ਅਤੇ ਐੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪਾੱਲੀਹੇਲੋਜੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ 
ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਘੋਲਕ, ਡੀਗ੍ਰੀਸਰ ਅਤੇ ਡਾਈਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੈ'ਟ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਾੱਲੀਬਰੋਮਾਈਡ, ਪਾਂਲੀਕਲੌਰਾਈਡਾਂ ਨਾਲੋ” 
ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੌਰ ਯੌਗਿਕਾਂ 
ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਾੱਲੀਫਲੌਰਾਈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਅਕਸਰ ਕਲੌਰੀਨ ਅਤੇ ਬਰੌਮੀਨ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਰੀਆੱਨ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੀਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੈਤ੍ਰਿਪਤ ਪਾੱਲੀਹੈਲੌਜੈੱਨ ਯੌਂਗਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਈ 

ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੈਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਲੌਜੈਨੀਕ੍ਰਿਤ ਐਰਾਈਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਆਰਗੈ- 
ਨਕ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਘੋਲਕ ਅਤੇ ਰੀਐਂਕਟੈ'ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਲੌਰੀਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗਿਕ ਬਰੌਮੀਨ ਅਤੇ 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ 

ਆਇਉਡੀਨ ਵਾਲੋਂ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ` ਵਧੇਰੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਐਰਐੱਲਕਾਈਲ ਜਾਂ ਬੈੱਨਜ਼ਾਈਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਲਾਈਡ ਐਰਾ= 

ਈਲ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੱੌ` ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ--ਇਹ ਐੱਲਕੇਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈ- 

ਡ੍ੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂਨੌਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਉਤਪੰਨ, ੧% ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਉਡਾਈਡ, ਈਥਾਈਲ ਕਲੌਂ= 

ਰਾਈਡ?ਅਤੇ[ਨਾਰਮਲ /ਪਰੋਪਾਈਲ” ਬਰੌਮਾਈਡ ਹਨ । ਐੱਲਕਾਈਲ 
ਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਬਰੌਮਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈਲੌਜੈੱਨੀ- 
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਐੱਲਕਾਈਲ ਕਲੌਰਾ= 

ਈਡ, ਐੱਲਕੇਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੀਥੇਨ, ਈਥੇਨ, ਪਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ ਅਤੇ 
ਪੈੱਨਟੇਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੌਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਲੌਰੀਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਪ 

ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਂ ਸਕੇ । 
ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਕਲੌਰਾਈਡ, ਫ਼ੈਰਿਕ 
ਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਵੀ ਕਲੌਰਾਈਡ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ 
ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਲੌਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬਣਨ 

ਦੇ ਸਾਪੇਖਕ ਦਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹਨ :-- 

ਟਰਸ਼ਰੀ> ਸੈਕੰਡਰੀ> ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ 

ਝੁਕਾਉ ਦੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਕਲੌਰੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਅਧਿਕ ਅਪਘਟਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌੜੀਂਦੀ ਉਪਜ 

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਪੈੱਦੀ ਹੈ । 

ਐੱਲਕੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਰੌਮੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਪੈਰਾਫ਼ਿਨਾਂ ਅਤੇ 
ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਤਰਲ 
ਫ਼ੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ” 

ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਰਿਆ 
ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ- 
ਸ਼ੀਲ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਇਉਡੀਨ, ਹਾਈਡੌਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । 
ਫਲੌਰੀਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਅਪ- 

ਘਟਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਹੈਲਾਈਡ ਅਤੇ ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ 

ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼1=ਸ਼ਸ਼=ਜ਼€1 ਹੈ । ਅਸਮਮਿਤ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਨਾਲ 
ਹਾਈਡੌਜਨ ਹੈਲਾਈਡ ਦਾ ਮੇਲ ਮਾਰਕੌਨੀਕਾਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

(ਸ਼, ਸੋਭ, 1, 1) ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਹਾਈਡੌਂਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੌਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਪਰੌਪੀਲੀਨ 
(੮ਸਸ=ਟਜ਼;) ਨਾਲ ਹਾਈਡੋਜਨ ਆਇਉਡਾਈਡ ਮਿਲ ਕੇ 
ਆਈਸੌਪਰੌਪਾਈਲ ਆਇਉਡਾਈਡ _(ਟਸ;£ਸ1ਟਸ;) ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਨਾ ਕਿ` ਨਾਰਮਲ ਪਰੌਪਾਈਲ ਆਇਉਡਾਈਡ (ਸਮੀਕਰਨ 1) । 

€ਸ਼“ਸ਼=-੮ਜ,- ਸ->੮ਸ; €ਸ “ਸ਼; ਰਿ 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੱਦ 

ਇਸ _ ਨਿਯਮ _ ਅਨੁਸਾਰ _ਨੰਗੇਂਟਿਵ _ਰੈਡੀਕਲ . 



ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ 

ਵਿਚ ਪਰੌਪੀਲੀਨ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਰੌਮਾਈਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਆਈਸੰਪਰੌਪਾਈਲ ਬਰੌਮਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ 
ਬਰੌਮਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 2) । 

ਰ੍ ਪਰਆਕਸਾਈਡ 
€ਸ ਜ਼ = €ਸ਼,-- ਜਗ----->੮ਜ“ਸ,ਟਜ,ਸ...(2) 

ਆਕਸੀਜਨ 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਫਲੌਰਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਲੌਰਾਈਡ ਨੂੰ ਓਲੀਫ਼ਿਨ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 3) । 

€ਜ“ਸ਼,-- ਜਸ->੮ਜ੦ਸਸ ਹੀ 

ਮਾਂਨੌਫਲੌਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀ” ਹਨ ਸਗੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ । 

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ _ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਨ੍ਸਾਰੀ ਅਲਕੌਹਲ ਦੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਰਬਨੀ 
ਐਸਿਡ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ 
ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 4) । 
॥੦ਜ -- ਸ਼ਜ->੧॥- ਜ,9 -(2) 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਪੇਖਕ ਰਫ਼ਤਾਰ 
ਸ।= ਸਜ਼= ਜ1 

ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਦੀ 
ਟਰਸ਼ਰੀ->ਸੈਕੈਡਰੀ> ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੈਂਟ ਥਾਇਉਨਾਈਲ ਕਲੌਰਾਈਡ 
ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਹੈਲਾਈਡ ਹਨ । ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਹੈਲਾਈਡ ਪਰਸਪਰ 
ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਐੱਲਕੇਨਾਂ ਦੇ ਬਰੌਮਾਈਡ ਅਤੇ ਆਇਉ= 
ਡਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 5) । 
380ਸ -- £ਸ7-> 38 --2(0ਸ) :-(5) 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਆਇਉਡਾਈਡ, ਐਸੀਟੌਨ ਵਰਗੇ ਘੌੋਲਕ ਵਿਚ 
ਧਾਤਵੀ ਆਇਉਡਾਈਡਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਸਰੇਂ ਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 6) । 

ਐਸੀਟੌਨ 
੩ --1481------>੧7 -- 14੩8 -.(6) 

ਐੱਲਕਾਈਲ ਫਲੌਰਾਈਡ, ਇਕ ਆਰਗੇਨਿਕ ਬਰੌਮਾਈਡ ਵਿਚ 

ਬਰੋਮੀਨ ਦੀ ਫਲੌਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਾਰਾ (11) ਫਲੌਰਾਈਡ ਜਾਂ _ਐੱਟੀਮਨੀ ਟ੍ਰਾਈ- 
ਫਲੌਰਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਫਲੌਰੀਕਰਨ ਏਜੈ'ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । 

ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈਲਾਈਡ--ਇਨ੍ਹਾਂ _ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ-ਵੰਡ ਅਸੀ" ਦੌ 
ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :--ਵੀਨਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਅਤੇ ਐਲਾਈਲ 

ਹੈਲਾਈਡ । ਵੀਨਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਪਰਮਾਣ ਅੰਸਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਨਾਈਲ ਕਲੌਰਾਈਡ 

ਇਕ ਉਤਪ੍ਰੈਰਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਕਲੌਰਾਈਡ ਦੀ 
ਐਸਿਟੀਲੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ (ਸਮੀਕਰਨ 7); ਐਥੀਲੀਨ ਡਾਈ- 

ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਵਿਹਾਈਡ੍ਰੋਹੈਲਜੈੱਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਸਮੀਕਰਨ-8) 
ਅਤੇ ਈਥੇਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ _ਕਲੌਰੀਕਰਨ (ਸਮੀਕਰਨ 9) 

120 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । 

ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ 
ਸ਼" ੩ਸ਼ -- ਸ1------>੦ਸ੧=੮॥੦1 

ਤਾਪ 

ਸਾ 

੮੨7) 

੮! ੮ਸ,ਟਸ਼,1- ॥੩੦ਸ 
€॥॥1--18214- 30 ,.(8) 

ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 
ਸ਼. ੮ਜ,--30,------->€॥ €ਸ਼ਿ= ਜਿ“ ਵੀ 

,:.(ਉ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਇਕ ਅਣਵੀ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਲਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ' ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਐਲਾਈਲ _ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਵਿਚ, ਹੈਲੌਜੈੱਨ, ਇਕ _ਅਸਤ੍ਰਿਪਤ 

ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇ` ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਲਾਈਲ ਕਲੌਰਾਈਡ 

ਅਤੇ ਕਰੌਟਾਈਲ -ਕਲੌਰਾਈਡ ਹਨ । ਇਹ _ਹੈਲਾਈਡ, ਪਰਸਪਰ 

ਸਥੰਧਤ ਔਸਤ੍ਰਿਪਤ ਅਲਕੌਹਲਾਂ _ਦੀ ਅਨ੍ਸਾਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰਹੈਲੌਜੈੱਨ 

ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਮੀ- 

ਕਰਨ 10) । 

€ਸ,=੮ਸ਼ਟਸ਼,ਹਸ 3- ਜ੨ 

->੮ਸ,= “ਸ਼ਟਸ਼ 4 ਸੋ) ..(10) 

ਪਾਂਲੀਹੈਲੋਜੈੱਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ- 

ਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ ਅਣੁ ਦੌ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲੌਜੈੱਨ 

ਪਰਮਾਣੂ ਹੌਣ । ਇਹ ਪਾਂਲੀਬਰੱਮੇਂ, ਪਾਂਲੀਕਲੌਰੋ ਅਤੇ ਪਾੱਲੀਫਲੌਰੌ ਯੋਗਿਕ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੈਲੌਜੈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ । ਪਾੱਲੀਆਇ- 

ਉਡਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਾੱਲੀਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾੱਲੀਬਰੌਮਾਈਡ, ਐੱਲ= 

ਕੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਲੌਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੌਮੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਹੌਰ ਪਾੱਲੀਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾੱਲੀਬਰੌੰਮਾਈਡ 

ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈਲਜੈੱਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਰੌਮੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੌਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਰਲ 

ਬਰੌਮੀਨ ਨਾਲ ਬਰੌਮੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਬਰੋਮੇ 

ਉਪਜਾਂ ਅਤੇਐਸਿਟੀਲੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈੱਟਰਾਬਰੌਮੈ ਉਪਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਇਕਸਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 11, ਸਮੀ= 

ਕਰਨ 12) । 

ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 

੧੦ਸ =੮ਜ,- 9------>੧੦ਜਜ€ਸ਼ਤਤੀ 
ਕਸ ਹੈ 

ਸ਼=੦ਸ -- 28->॥; ਜਦ €ਜ ਜਿ; 00 

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਾਲੀਹੈਲੌਜੈੱਨ ਯੋਗਿਕ ਅਸੈਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਲਾਈਡਾਂ ਦੇ 

ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 13) । 

==€ਸ਼ €ਜ,1--੩,->॥੦ਜ, €ਸ਼ ਗੰਦ 
(3) 



ਹਦ ਛੋਵੀ' 

ਓਲੀਫ਼ਿਨੀ ਪਾੱਲੀਹੈਲੌਜੈੱਨ ਵਿਉਤਖੰਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾੱਲੀਹੇਲੋਜੈਨ 
ਕਾਂ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹੋ ਸੌਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਾੱਕਸਾਈਡ ਨਲ 
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਈਡ੍ਰੋਹੈਲੌਜੈਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
(ਸਮੀਕਰਨ 14)। 

ਤਾਪ 

੮॥ਟਸ ੮॥-1੦ਸ--->੮ਸ1=੮੮॥ 
-.114) 

ਪਾੱਲੀਫਲੌਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ, ਕਲੌਰੇ ਜਾਂ ਬਰੋਮੋ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ 
ਮਿਨੀ ਟ੍ਰਾਈਫਲੌਰਾਈਡ ਜਾਂ ਮਰਕਿਉਰਿਕ ਫਲੌਰਾਈਡ ਨਾਲ 
( ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ 15) । 

ਤਾਪ 
੧13 -- 56;--->੧੮॥, --56ਨ੮੫ ਨੀ) 
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾੱਲੀਆਇਉਡਾਈਡ ਮੈਥੀਲੀਨ ਆਇਉਡਾਈਡ 
ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਂਰਮ ਹਨ । ਮੈਥੀਲੀਨ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਪਾਰੇ ਤੋਂ` ਬਿਨਾ 
ਤਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 
ਰਾ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 
`_ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੌਡੀਅਮ 
ਜਨਾਈਟ ਦੇ ਘੌਲ ਦੁਆਰਾ ਆਇਉਡੋਫ਼ਾਂਰਮ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 16)। 

97 148,450; --1380ਜ 
-ਦ6ਜ93 7 14੧1 --144;450, :.(16) 

ਕਾਰ ਘੱਲ ਵਿਚ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੌਨਾਂ ਦੇ ਆਇਉਡੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਲ 
ਨੋਟ ਅਤੇ ਆਇਉਡੀਨ ਘੌਲ ਵਿਚ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ 
7ਈ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਂਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ । ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਂਰਮ ਦੀ ਵਰਤ” ਕਿਰਮਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਲੋਜੈੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਔਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡੌਕਾਬਰਨ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
।ਨਾਂਇਡ ਕਾਰਬਨ- ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਵਿਉਤ- 
ਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਦੌ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਨ, ਰਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਨ ਸਾਈਡ ਢੇਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
?ਆਂ ਨੂੰ ਐਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਅਤੇ ਦਰਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਰਐੱਲਕਾਈਲ 
ਪਨ (ਬੈੱਨਜ਼ਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

=੩੯_ 'ਲੌਰਬੇੱਨਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਨੈੱਫਥੋਲੀਨ ਤੇ ਐੱਥ੍ਹਾਸੀਨ ਦੇ ਹੈਲੋਜੈਨ)- 
ਕੋਗਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਐਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
` ਆਪ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ੌਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ 
ਹੈਨੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨਜ਼ੀਨ 
ਝੌਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਮੀਕਰਨ 50? ਸੈ. ਉੱਤੇ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਵਾਹਕ 
_ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਜਾਂ ਆਇਉਡੀਨ) ਦੀ ਹੋੱਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
।ਮੈਕਰਨ 17)। 

` ਗੀ? €ਸਿ;ਸੋ “- ਜੋਤਿ (17) 
7ਇਉਡੀਨ ਨਾਲ ਆਇਉਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, 
/ਡਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਪਰਸਲਫ਼ੇਟ ਵਰਗੇ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦੀ ਲੌੜ 
। (ਸਮੀਕਰਨ 18) 
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ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਵਾਲੋਂ ਯੋਗਿਕਾਂ ਜਿਵੇ' ਟੱਲ੍ਈਨ ਦੇ ਹੈਜੈੱਨੀਕਰਨ ਦੁ ਆਰਾ 
ਆੱਰਥੋਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਸਮ-ਐਗਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਮੀ= 

ਕਰਨ 19) 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹੈ 1 ` '!: 

ਸਟ ਨ 

॥੨੩੦ 

€ਸਜ;7 ਸੋ---ਦ੧,੬6੧੦ਜ੩... (19ਅ) 

ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕ੍ਰਿਤ ਐਰੌਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨ ਦੇ 
ਐਮੀਨੇ ਵਿਉਤਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੁਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਢੰਗ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮੀਨ ਤੋ` ਡਾਇਆਜ਼ੌਨੀਅਮ ਲੂਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 0? ਸੈ'. ਉੱਤੇ ਧਾਤਵੀ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੌ' ਕਰਕੇ ਲੂਣ 
ਦਾ ਹੈਲੌਜੇਂਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 20) 1 

ਸੰ ੦੧੬, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਰਐੱਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਸਾਈਡ ਚੇਨ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐੱਲਕਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ -ਜੁਲਦੇ -ਹਨ । ਰ੍ 

ਐੱਲਕੇਨ ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਆਇਉਡਾਈਡ, ਬਰੌਮਾਈਡ ਅਤੇ ਕਲੌਰਾਈਡ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰੀ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਹੈਲੋਜੈ'ਨੀਕਾਰਕ ਨਾਲ 
ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰੌਮਾਈਡ ਅਤੇ ਕਲੌਰਾਈਡ ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਈਡ' ਚੇਨ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਲਈ ਤਾਪ, ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾ 
ਵਾਇਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਯੌਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਨਾਲ 

ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਇਲਿਟ ਵਿਕੀਰਨ ਦੀ ਹੋੱਦ ਵਿਚ ` 
ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ (%--ਸਥਿਤੀ) 
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 21) । 

<ਜ;-ਜ“ਸ- ੮-੮ਸ;ਸ00ਸ;,-ਜ€1...(2) 

ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਰਿੰਗ ਤੌ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ 
ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ (8--ਸਥਿਤੀ) ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 22)1 
੮ਜ;“ਸ,ਸ,30->੮ਸ,“ਸ,2ਸ,0--ਸ€1...(23) 
ਫਲੌਰੀਨ ਯੌਗਿਕ, ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਐੱਟੀਮਨੀ ਟ੍ਰਾਈਫਲੌਰਾਈਡ ਨਾਲ 
ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ.ਪ੍ੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 935; ਮੌਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 325. 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ : ਇਹ ਗੈਸੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਆਵਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਵਿਚ ਸਭ 
ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲੋ ਹਲਕਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਕਿੱਪ ਦੇ ਯੋਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਗੌਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-- 

20--2ਜ"->202"%-ਜ); ਜਾਂ 



ਹਾਈਡੋਜਨ 

_ ਹਲਕੇ ਖਾਰ ਜਾਂ ਤੋਜ਼ਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-- 

2ਜ਼”3- 2੬--> ਸਿਤ 

ਜਾਂ _2148'-- 26->21੧੨ 

ਅਤੋਂ 214-- 28,(62-> 2148 20ਸ-4- ਜੇ; 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਡੌਜਨ ਗੈਸ, ਸਪੰਜੀ ਲੌਹੇ ਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੀ 
6509 ਸੈਂ. ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :- 
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ਹਾਈੜੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਸਸਤਾ ਸੋਮਾ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਹੈ । 
ਹਾਈਡ੍ਰੰਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਤਤਾਪ-ਅਪਘਟਨ ਰਾਹੀ ਵੀ ਹਈਡੌਜਨ ਗੈਸ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । . 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਹਰ ਅਣੂ ਵਿਚ ਦੌ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹੰਦੇ 

ਚਕਰਨ ਇਕੌ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਤ ਪੈਰਾ-ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਂਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਗੋ ਇਹ 
ਦੋਵੇ“ ਹਾਈਡੋਜਨ ਦੇ ਰ੍ਰਪਾਂਤਰ ਮੈਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਜਦੋ” ਹਾਈਡੌੌਜਨ ਅਣ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲਈ 
ਵਿਸਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਿਣਗ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਟਾਮਿਕ 
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨੁ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਈਡੌਜਨ ਰੰਗਹੀਨ, ਗੰਧਹੀਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਰਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਤਾਪ-ਚਾਲਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਾਮ- 
ਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋ“ ਪਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 

ਕੁਆਰਫਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਿਕਾ ਵਿਚੋ ਵੀ ਪਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਿਣ- 
ਬਿਜਲਈ ਹੈਲੌਜੈੱਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਲਕਲੀ ਧਾਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਨ 

ਨਾਲ ਧਨ-ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ 
ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਲੌਰੀਨ ਨਾਲ -- 352! ਸੈ. ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ 

ਕਿਰਿਆ ਹਾਈਡੌਜਨ ਫਲੌਰਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ 

ਹੈ । ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ੌਜਨ ਦਬਾਉ ਥੱਲੇ 3007 ਸੈ”. ਤੇ ਕਿਸੇ 
ਯੌਗ ਉਤਪ੍ਰਰਕ ਦੀ ਹਦ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਅਮੌਨੀਆ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 
ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌਜਨ ਇਜਲੀ ਆਟਕ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਐਸਿਟਿਲੀਨ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੀ ਹੋ'ਦ 
ਵਿਚ ਕਈ ਦ੍ਰਸਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰ੍ਕਾ੦ਨ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਕਾਟਨ ਮਾਂਨੋਂ- 
ਆੱਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਾਈ੍ੌਜਨ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਬਾਉ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰੋਟਕ ਤੇ ਨਿਟਭਰ 

ਹੈ। 

ਹਾਈਡੌਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਭ ਗ਼ਰਬਾਰਿਆਂ 

ਵਿਚ ਭਰਨ ਦਾ ਸੀ । ਆੱਕਸੀ-ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਲਾਟ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 
ਬਾਲਣ-ਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 

ਸਿਲਿਕਾ, ਕੁਆਰਟਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਟਿਨਮ ਨੂੰ _ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਘੂਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ” 

ਕਿ ਐਲਡਿਹਾਈਡਾਂ, ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਣਾਂ ਜਾਂ ਐੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲਘ੍ਰਕਰਨ 
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ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੌ= 

ਰਾਈਡ ਜਾਂ ਬਰੌਮਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਤਰਲ' 

ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ` 

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਾਈਡੌਜਨ ਬੰਬ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤੌ ਬਣਦਾ 

ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11:945. 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ : ਹਾਈਡੌੌਜਨ ਅਤੇ ਆਕ=- 
ਸੀਜਨ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਿਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮ੍ਲਾ ਸ;6 ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਖੌਜ ਸੰਨ 1818 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ । ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ 

ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ, 
ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 

ਵਿਚ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਰੌਗਹੀਨ ਤਰਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 25” 

ਸੈ ਉੱਤੇ ਘਣਤਾ 1,449 ਗਾ, ਪ੍ਰਤਿ ਘਣ ਸੈ. ਮੀ. ਹੈ । ਰਿ 
ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ -- 0.92 ਸੈ, ਜਮਾਓਂ ਦਰਜਾ -- 0.43? ਸੈ. ਅਤੇ 

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 151.47 ਸੈ'. ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੌ ਬਹੁਤ ਘੱਟ' 

ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 

ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ 
ਵਿਯੌਜੀ ਘੋਲਕ ਵੀ ਹੈ । 

ਹਾਈੜ੍ਰੇਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਵਿਉਤਪੰਨ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸ ਨੂੰ 

ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ= 

ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੀ _ਵਰਤੋਂ` ਪਸ਼ਮ, ਰੇਸ਼ਮ, ਵਾਲ, ਲਿਨਨ, ਖੱਲ ਦੇ _ 

ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ 

ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਕੀਟ 

ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਉਤਪੰਨ _ 

ਵੀ ਰੰਗ-ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੌਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, 

ਸੌਡੀਅਮ ਬੌਰੋਟ ਅਤੇ ਸੌਡੀਅਮ ਫ਼ਾੱਸਫ਼ੇਟ ਦੇ ਪਰ-ਆਂਕਸੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੌਣ ਵਾਲ ਪਦਾਰਥ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਐਸੀਟਾਈਲ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ, ਪਰ=ਆੱਕਸੀਡਾਈਸਲਲ਼ੋਟਾਂ ਅਤੇ 

ਬੈਨਜ਼ਾਏ.ਲ ੫੦-੭ਠਸਾਏ)ਡ ਦੀ ਵਟੜੋ` ਉ੨੫੮੨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹ=ਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਕਾਰਬਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੌਮ, ਟਰਪੀਨ, ਸਟੈਰਾਇਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹਨ । ੍ 

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਡੌਜਨ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਦੀ : 
ਕਿਰਿਆ-ਗਰਮੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ--ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ 
ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰੀਅਮ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡੌਜਨ ` 

ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਹਾਈਡੀਂਕਸਾਈਡ ਖਾਰ ਦਾ 
ਲੂਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ 1% ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਾਈ= 
ਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.0003% ਹਾਈਡ੍ਰੌਪਰ= 
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ਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌਂਜਨ ਆਇਨ ਵਿਚ ਵਿਯੌਜਿਤ ਹੁੰਦ ' 
। ਇਸ ਦੇ ਵਿਯੌਜਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋ" ਵਧੇਰੇ ਹੈ 1 ਆਕ- 
ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਲਟ ਰ੍ਰਪਾਂਤਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ੌਜਨ ਪਰ- 

'ਕਸਾਈਡ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਹਾਈਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕ- 
ਈਡ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-- 

ਆਕਸੀਕਰਨ 

ਲਘੂਕਰਨ 

3 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲਘ੍ਰਕਾਰਕ 
ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡੋੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਇਕ 

ਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ” ਤੇਜ਼ ਲਘੂਕਾਰਕ ਹੈ । ਕਲੌ- 

5, ਸੈਰਿਕ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ _ਪਰਮੈ'ਗਨੋਟ ਵਰਗੇ ਆਕਸੀ= 

ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਬੜੀ 
ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੌ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਬੜਾ ਹੌਲੀ 
7 ਹੈ । ਐਸਿਡ ਘੌਲ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਸੈ'ਗਨੋਟ ਨਾਲ 
'ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਾਈਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ 
ਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

1,0;-- 2000 %- 6ਜ'-> 2602 --50;- 8ਜ,;0 

ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ _ਆਕਸੀਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਲਘ੍ਰਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 
ਤੀਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਓਡਾਈਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡੌਜਨ 

-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੇ ਲਘ੍ਕਰਨ ਦਾ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ, ਲੌਹੇ ਅਤੇ 
ਤੇ ਦੇ ਲੂਣਾਂ, ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਮਾਂਲਿਬਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਮਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਈੰਡ੍ੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 
ਲਾ ਘੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਈ ਹੈ । ਸ਼ੁੱਧ ਤਰਲ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਤੀ ਸਮੇ ਲਈ ਰਖਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚ ਅਪਘਟਨ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

2ਜ;0;->28,0--041 

॥ਨੀਜ਼ ਡਾਈਆੱਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਲੈਟਿਨਮ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਪਘਟਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਪਘਟਨ ਲਈ 

ਹਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪ੍ਰਰਕਾਂ ਵਿਚ ਲੌਹੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲ੍ਣ, ਬ੍ਰੌਮਾਈਂਡ ਅਤੇ 

ਏਓਡਾਈਡ (ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ) ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ 
। ਕੈਟਾਲੇਸ; ਪੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ਹਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 

7 ਐੱਨਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅਪਘਟਨ 
। ਇਕ ਉਂਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਟਿਸ਼੍ਹ 
। ਕੈਟਾਲੋਂਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੈਟਾਬਾਂਲਿਕ ਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ 
ਮੈਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਦੋ" ਕਿਸੇ 
ਮ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਲਗਾਇਆ 

ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੁਦਾਹਟ ਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਉਤ= 

ਕੀ ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰ' ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ 

ਹਾਈਡੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸੌਭਾਲ---ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਹਾਈਡੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ 3% ਤੱ” 304, ਤਕ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ 

ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 90% ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੀ 

ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਸਰੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ੍ਹ 
ਹੋਈ । ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੌਰ 
ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੋਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ 

ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਣਰੌ'ਦ 
ਵਿਚ ਵੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਘੋਲ ਦਾ ਰੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘੱਟ 
ਸੰਘਣੇ ਘੌਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਰੌਧਕ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਾਈ -ਬਣਾ= 
ਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਇਰੈਕਸ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ 90% ਤਕ 
ਦਾ ਘੌਲ ਸਟੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਅਕਾੱਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ--(6) 
ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਕੀਤੇ ਗੈਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇ“ ਸਮੇ” 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੌਡੀਅਮ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 
ਬਣਦਾ ਹੈ :-- ਰ੍ 

14੩,0,%- ਸ30,->148,50,-7-ਸ,੦, ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੇ 
ਹ੧&,$0;.10ਜ,6% ਦੇ ਰਵੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

(ਅ) ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਰੀਅਮ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 
_ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਕੀਤੇ ਪਤਲੇ ਗੰਧਕ 

ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 

ਬਣਦਾ” ਹੈ :-- 

ਸ੩੦0,-- 1;50,-> $ 885੦, ਜ;੦), ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ 
ਸਲਫ਼ੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਟਰੀਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ 
ਦਾ ਪਤਲਾ ਘੋਲ ਫ਼ਿਲਟਰੌਟ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਦ) ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 5096 
(ਜਾਂ 10 ਨਾਰਮਲ) ਗੰਧਕ ਦੇ -ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਬਿਜਲਈ 
ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਲੈਟਿਨਮ ਐਨੌਡ 

ਅਤੇਂ ਲੈੱਡ ਕੈਥੋਡ ਇਕ ਮੁਸਾਮਦਾਰ (ਪਾਂਰਸਲੇਨ) ਡਾਇਆਫ਼੍ਹਾਮ 
ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਲਫ਼ਿਉਰਿਕ ਐਸਿਡ 

ਐਨੌਡ ਉੱਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਕਸ਼ੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ 
ਦਾ 30% ਘੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼$0=ਝਸ'--ਜ90(- 
ਕੈਥੌਡ ਉੱਤੇ 

207 2ਏ-> $ ਸਤ 

ਐਨੋਡ ਉੱਤੇ 
250) - 2€-->ਸ;5;04 

(ਪਰਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ) 

ਸ਼,5,0 -- 2ਸ,0->2ਸ,50,-- ਸ.੦੪ 

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਗੰਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ (300 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਟਰ) ਵਿਚ ਅਮੌਨੀਅਮੇ 
ਸਲਫ਼ੇਟ (300 ਗਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਟਰ) ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਅਪ= 
ਘਟਨ ਕਰਕੇ 33-35% ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਾ ਘੌਲ 
ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



- ਹਾਈਡੋਜਨ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ 

:.- - (ਸ) ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ- -ਆੱਕਸਾਈਡ ਤਿਆਰ 

- ਕਰਨ_ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਸਵੈ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ । ਇਸ 

_ ਵਿਧੀ ਵਿਚ _ਇਕ _ਕਾਰਬਨੀ ਯੋਗਿਕ (2-ਈਬਾਈਲਐਂਥ੍ਰਾਕਇਨੇਂਨ) 

ਹਵਾ ਨਾਲ.ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੈ-ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ- 
. ਆੱਕਸ਼ਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ :-- ਰ 

4(੦ਸ)0-੨#੦;-- 86੪ 
- ਇਹ ਆਕਸੀਕਰਨ-ਕਿਸੇ ਯੌਗ _ਕਾਰਬਨੀ ਘੋਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 

--ਜਾਂਦਾ: ਹੈ ਅੜੇ 20%- ਹਾਈਡ੍ਰ ਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

: ਨਿਸ਼੍ਕਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪੈਲੋਡੀਅਮ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੀ ਹੋੱਦ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਦੁਆਰਾ 
ਆਕਸੀਕਰਨੰ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਢਲੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਲਘ੍ਰਕਰਨ ਕੀਤਾ 

"ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।--- ` ` 

ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਯੌਗਿਕ--ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿਚ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੌ ਇਕੱਠੇ ਬੰਧੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੌਗਿਕ ਗੰਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗੇਂ ਤੋਜ਼ 

: ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਹਨ 1 ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਬੰਧਨ ਵਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ” 
_ ਵੱਖਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
_ ਜਦੋ ਇਹ ਫੈਸ਼ਟ ਬੋਰੀਅਮ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਂਈਡ. ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

_ਭਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਲੈੱਡ ਆੱਕ- 
_ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਣਦਾ । ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੌ' ਨਾਲ ਠੌਸਾਂ 

ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਪਰ- 
੧ ਆਂਕ੍ਸ਼ਾਈਡ ਹੀ ਅਸ ਪੇਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਹੈ | 

-_ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਉਤ- 

ਪੈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਪਰ-ਆਂੱਕਸੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਰਲ ਆੱਕਸੀ ਯੌਗਿਕਾਂ 

੍ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਣੀ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰੀ ਤਫ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੁਝ ਧਾਤ ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ 1੧੩੧6॥, ੧੬6), 
_ €3੧੦ਊ ਅਤੇ 200, ਹਨ ।. 

ਕਮਰੇ ਦੇ `ਡਾਪਮਾਂਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਠੌਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੌਸ 

- 'ਪੀਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਿੰਤ ਧਾਤ ਆਇਣਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਤ ਪਰ- 
ਆੱਕੰਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਧਾਤ ਹਾਈਡੌ-ਪਰ-ਆਂਠਸਾਈਣਾਂ ਵਿਚ 14800ਜ ਮੰਡੀਅਮ 
ਹਾਈਡਾਂਕਸਾਈਡ _148073 ਦਾ ਸਮਾਨਰ੍ਹਪ ਹੈ । ਧਾਤ ਪਰ= 
ਆੱਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹ'ਈਡ੍ਰੋ-ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ _ ਤੇਜ਼ ਆੱਕਸੀ 
ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇ" ਸੋਡੀਅਮ-ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 

ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰ-ਆੱਕਸ'ਈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਆਂਕਸੀਐਸਿਡਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰ੍ਰਪ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰ- -ਆਕਿਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆੱਕਸੀਐਸਿਡਾਂ 

ਦੇ ਗਰੁੱਪ -੨੦-ਸ਼ੇ ਨੂੰ --੦--0--ਸ਼ੋ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿ- 
-, ਸਥਾਪਿਤ .ਆੱਕਸੀਐਸਿਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਯੋਗਿਕਾਂ 

. ਦੀਆਂ _- ਉਦਾਹਰਨਾਂ _-ਪਰ-ਆੱਕਸੀਮਾਂਨੋਸਲਫ਼ਿਉਰਿਕ _ ਤੇਜ਼ਾਬ 
_ (ਸ.50;), ਪਰ-ਆੱਕਸੀਮਾਂਨੋਫ਼ਾਂਸਫ਼ਰਿਕ ਤਜ਼ਾਬ (1;2੦;) ਅਤੇ 
ਪਰ-ਆੱਕਸੀਐਸੀਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ (€ਸ, €੦.00ਜ) ਹਨ । ਹੌਰ 

124 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼: 

ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰੌਮਿਕ, ਮਾੱਲਿਬਡਿਕ, ਟੰਗਸਟਿਕ, ਵੈਨੇਡਿਕ, ਕੌਲੰਬਿਕ,. _ ` 

ਟੈਂਟੇਲਿਕ, ਕਾਰਬੌਨਿਕ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਕਲੱਈ, ਟਾਇਟੋ 

ਨੀਅਮ, ਜ਼ਰੇਕੌਨੀਅਮ, ਥੌਰੀਅਮ, ਸੀਰੀਅਮ, ਯੂਰੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਈ 

_ਕਾਰਬਨੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਤੱ“ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਪਾਇਰੋਐਸਿਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਇਰੌਲ੍ਹਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਰੂਪ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ` ! 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠ: ' 

ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ :--- 

66੦੦੦ 6 0੦ ੦ 
ਮੈ ਉਰ ਮੋ ਸਬ 
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ਪਰ-ਆੱਕਸੀਡਾਈਸਲਫ਼ਿਉਰਿਕ ਪਾਇਰੌਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ 

ਤੇਜ਼ਾਬ 

ਇਸ ਸ਼੍ਰੰਣੀ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਮੈਬਰ ਪਰ-ਆੱਕਸੀਡਾਈਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਿਕ 

ਤੇਜ਼ਾਬ (ਸ੦॥) ਹੈ 1 

ਐਸਿਡ ਐਨਹਾਈਡਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਰੂਪ ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਉਪਰੌਕਤ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੋਂ ਹੀ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਯੋਗਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀ ਹਨ । 

6 ੦ 

ਨ ੧ 
੮ਸ--੮--੦--0--੦--6ਸ8 

ਐਸੀਟਾਈਲ ਪਰ=ਆਕਸਾਈਡ 

0 ੦ 

#ਇਿ . ੧੧੧ 
੮ਸ,--੦-੮ - ੮੧ 

ਐਸੀਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬੈਨਜ਼ਾਈਲ ਪਰ-ਆੱਕਸਾ= । 
ਈਡ ਹੈ । 1 

ਅਲਕੌਹਲਾਂ, ਈਬਰਾਂ ਅਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨੀ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਰੂਪ 

ਪਰ-ਆੱਕਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਬਰ ਤੇਜ਼ ਆੱਕਸੀ= 

ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਮੀਥਾਈਲ ਹਾਈਡੌ-ਪਰ-ਆਂਕਸਾਈਡ, ਮੀਥਾਈਲ 

ਅਲਕੌਹਲ, ਡਾਈਮੀਥਾਈਲ ਈਥਰ ਆਦਿ । 

ਹਾਈਡ੍ਰਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਰ੍ਹਪ ਪਰ-ਆੱਠਸੀ ਪਦਾਦਥਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ” ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡੌ ਜਨ 

ਪਰ ਅੱਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ , 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡੌਜਨ _ਪਰ-ਆੱਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋ ੍ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੋਬ : ਇਸ ਬੰਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ 
ਚਰਚਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਧੀ ਤਾਰਾ-ਉਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲੋਂ` 1,000 ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਰਾ-ਉਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 

; 956; ਨਿਉ, ਸਿਸਫੋਮੈਫਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ _ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਯੌਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵਚ ਉਰਜਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ । 

ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਬਿਲਕੂਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਉ'ਕਿ ਐਟਮ ਬੈਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਪਰਮਾਣ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਨ ਦੁਆਰਾ 

ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡੌਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ 
ਹਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 

ਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਪ-ਨਿਉਕਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 
ਤਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭੂਮਿਆਈ ਮਾਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 
ਹੋਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ” ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ _ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਮੈਟਮ ਬੰਬ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਮਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
[ਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਹੋਂ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਬੰਬ ਦੇ 
[ਚਾਲਨ ਲਈ ਲੌੜੀਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਉਤਪੰਨ 
[ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ. ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ 
। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ 
ਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਤਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਈਡ੍ੌਜਨ ਬੰਬ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 

7ਤਰਾ ਭਾਵੇ” ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਉਦੌ' ਤਕ ਨਹੀ' 

ਟਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਤਾਪਮਾਨ ਤਕ 

ਰਮ ਨਹੀਂ` ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਡੌਜਨ ਬੈਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 
ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ 'ਮਾਈਕ' ਸੀ । 
ਸ ਬੰਬ ਦਾ ਨਵੰਬਰ, 1952 ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ੈਲ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ 
ਨੀਵੈੱਟਾਕ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਿਸਫ਼ੌਟਕ 
ਕਤੀ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟਾੱਲਈਨ (11471) ਦੇ 3,000,000 
ਫ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਤਾਪ ਨਿਉਕਲੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ 
ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬਾਲਣ ਤਰਲ ਡਿਉਟੀਰੀਅਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਟਮੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । 'ਮਾਈਕ' ਦਾ ਭਾਰ 
ਗੁ ਭਗ 65 ਮੀ. ਟਨ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜੀ ਥਾਂ 
ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਗਸਤ, 1953 ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ 
ਤਾਪ ਨਿਉਕਲੀ ਬੰਬ ਦਾ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਫ਼ੌਟਕ 
ਕਤੀ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟਾੱਲ੍ਹਹੀਨ ਦੇ 1,000,000 ਮੀ, 

5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲੋਂ“ ਚੰਗਾ 
, ਕਿੰਉੱਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਲ ਡਿਉਟੀਰੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦ੍ਰਸਰਾ ਬਾਲਣ 
ਭਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੈਭਵ ਤਾਪ ਨਿਉਕਲੀ 

ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋ ਕੇਵਲ _ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਕਿਰਿਆ _ਠੀਕ ਰਫ਼ਤਾਰ 
05 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦਰ) ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

372 --;ਤ->ਭਸ੬ -- ਮਿ 

1022--;7->;ਸ54-;ਸ?' 
1 ਤਿੰ$ੈ 7-1ਸਾ->ਜ੬--0₹ 

1ਸਿ2--;02->ਜ੬5--02 

ਤੀਡੋਮਨ ਬੰਬ ਬਣ/ਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਿਉਟੀਰੀਅਮ ਅਤੇ 

ਤੀਟੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰ 

ਇਕ ਨਿਰੌਲ ਸੈਯੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਬੂੰਹਦ ਵਿਚ _ ਕੁਝ ਵੀ 
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ਰੇਡੀਓਐੱਕਟਿਵ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । 'ਪ੍ਰਾਈਮਰ' ਐਟਮ ਬੈਬ ਦੀਆਂ ਰੇਂਡੀਓ- 
ਐੱਕਟਿਵ ਵਿਖੰਡਨ ਉਪਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਕਲੀਨ 
ਬੰਬ' ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸੈਯੋਜਨ ਬੰਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਬ੍ਰੰਹਦ, ਬਿਨਾ 
ਰੇਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ . ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈਂ 
ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਟਮ ਬੈਬ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 
ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਸਫ਼ੌਟਕ ਨੂੰ ਅੱਗ 
ਲਗਾ ਕੇ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਵਿਖੰਡਨ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਹੁਤ ਰੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਹਾਈਡੋਜਨ ਬੰਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਧਾਤ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੌਬਾਲਟ ਦਾ ਖ਼ੌਲ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਰ ਵੀ 
ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਇਸ ਕੌਬਾਲਟ ਬੰਬ ਦਾ 

ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਣ੍ਰਾਂਨ ਕੌਬਾਲਟ 
ਦੇ ਖੋਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ 
(੮੦2) ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ €੦£ ਰੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋ 320 
ਗ੍ਣਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ । ਵਿਸਫ਼ੌੋਟ ਦੌਰਾਨ ਕੌਬਾਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ ਬੱਦਲ 
ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਂ-ਦੁਆਲੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. 
ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ - 
ਤਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਥਾਂ ਤੌਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਬੰਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਮਾਰਚ, 1954 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ 

ਸੀ, ਇਸੇ ਸੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਈਡੌਜਨ ਬੋਬ ਸੀ । ਇਸ 'ਬੰਬ ਦੀ 
ਵਿਸਫ਼ੌਟ ਸ਼ਕਤੀ 15 ਤੋ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟਾੱਲ੍ਹਈਨ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਥੀਅਮ ਡਿਊਟਰਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਟਮ 
ਬੰਬ ਦੇ ਟਿਗਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਫ਼ੌਟ _ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 
146 ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲੋਂ ਨਿਊਣ੍ਹਾਂਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਟੀਅਮ (ਸਏ) ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਟ੍ਰਾਈਟੀਅਮ 
ਅਤੇ ਡਿਉਟੀਰੀਅਮ ਦੇ ਤਾਪ ਨਿਉਕਲੀ ਸੰਯੌਜਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੌਜਨ 
ਨਾਲ ਵਧੋਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਉਟ੍ਰਾਂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
0238 ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖ਼ੋਲ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰ” ਤੇਜ਼ 
ਵਿਖੰਡਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਰੇਡੀਓ- 
ਐੱਕਟਿਵ ਵਿਖੰਡਨ ਉਪਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

_ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ''ਵਿਖੰਡਨ-ਸੰਯੋਜਨ-ਵਿਖੰਡਨ'' ਰਿ ਦਾ 
ਬੰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਪ ਨਿਊਕਲੀ ਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀ 
ਹੈ । ਮੁਢਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ 0%5 ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ 
ਇਹ ਬੰਬ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋ” 
ਨਿਰੌਲ ਤਾਪ ਨਿਉ੍ਕਲੀ ਬੈਬ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕੀਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਐਟਮ 
ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਯੀਲਡ _ਬੈਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਈਯੀਲਡ ਬੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ ਵਿਕੀਰਨਾਂ _ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ _ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਰੇਡੀਓਐੱਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦ 
-ਉਹਦ ਦੁ ਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ 
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ਸਮੇਂ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਪ ਵਿਕੀਰਨਾਂ ਨਾਲੋ" ਜ਼ਿਆਦਾ 
`ਜ਼ੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਧੇਚੋ ਸਸ਼ੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡਿਓ-ਐੱਕਟਿਵ 

ਰਹਿੰਦ-ਖ੍ਰੰਹਦ 899 ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਇਸ ਦੀ ਅਰ਼ਧ-ਆਯੂ 28 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਲੋਂ 
ਮੁੱਖ ਅਸ਼ ਕੈਲਸੀਅਮ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜ੍ਰਲਦਾ 

ਹੈ । ਜਦੋ 82 ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ-ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਸਿੱਧੋ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼੍ਹ ਘਾਹ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ" ਵੀ 
ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ 822) ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਜੰਮ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈੱਸਰ, _ਲਿਊਕੀਮੀਅਮ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੌਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪੂਰੀ ਖ਼੍ਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ 839 ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, 

ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ--ਐ, ਫ਼ਿ. 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਿਲੋਸ਼ਨ £ ਐਲੀਫ਼ੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ 
_ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੋ=ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ _ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 
ਗਏ ਆਂਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਐੱਲਕੇਲਾਈਡਜ਼ ਲੋਹਾ ਉਤਪ੍ਰੈਰਕ ਤੇ 
ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰ-ਟਰਾਪਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ. ਉਪਜਾਂ ਹਾਈਡੌਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੌਣਵੇ” 

ਉਤਪ੍ਰੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ _ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ _ਵਰੜੋਂ` ਕਰਕੇ 
ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਉਤਪੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਬੰਧਤ ਆਕਸੋ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ _ਐਲੀਫ਼ੈਟਿਕ ਯੋਗਿਕਾਂ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਆੱਕਸੋ-ਵਿਧੀ ਵਿਚ _ਹਾਈਡ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਕੌਬਾਲਟੁ ਉਤਪ੍ਰੌਰਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡੌ ਜਨ 
ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੌ-ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਓਲੀਫ਼ੀਨ ਇਕ ਵਾਧ੍ਰ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਲੇਂ ਐਲਡਿਹਾਈਡ ਵਿਚ 
ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਕ ਦੂਹਰੇਂ ਬੈਧਨ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮਾਈਲ.( --€ਸ0) 
ਗਰੁੱਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਰਿ 

ਅਨੁਕਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਐਲਡਿਹਾਈਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 

ਹਾਈਡੌਜਨੁ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ, ਹੈਪਟੀਨਾਂ 
ਅਤੇ ਨੌਨੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਰਮਲ 
ਅਤੇ ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲਾਂ, ਆਈਸੌਆਕਟਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਆੱਕਸੋ 

ਅਲਕੌਹਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ.ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਫ਼ੈਕਟੈ'ਟ, ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ 
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ਅਤੇ ਲਬਰੀਕੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

`ਸੈਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਗੈਸ ਅਤੇ ਓਂਲੀਫ਼ਿਨ ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਹਨ । ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਜ਼ ਅਤੇ ੮0 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 : 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਗੈਸ ਅਤੇ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਇਕੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਫਿਰ 

ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਰਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਐਲਡਿੰਹਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲਘੂਕਰਨ 

ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਹਾਈਡੌਜਨ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਗੈਸ ਤੋਂ” ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੇ 

ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੌ ਸਹਿ-ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ :--- 

੮0੦--ਸ,0-੯੦-ਸ; 

ਐਥੀਲੀਨ ਤੋਂ` ਹੈੱਕਸਾਡੀਕੀਨ ਤਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਓਲੀਫ਼ਿਨ 
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਡਾਈਵੀਨਾਈਲ ਈਥਰ, 'ਈਥਾਈਲ ਓਲੀਏਟ 

ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੌਪੈਂਟਾਡਾਈਈਨ ਵਰਗੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ“ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ । ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਿਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਗਿਕ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 
ਸੈਤ੍ਰਿਪਤ ਯੋਗਿਕ ਕੌਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ” ਪਾਉੱਦੇ । 

ਆੱਕਸੌ-ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਬਾਲਟ ਦੇ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 150? ਸੈ. ਅਤੇ 210 ਕਿ. 

ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਵਰਗ ਮੀ. ਦਬਾਉ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਬਾਲਟ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ 

ਡਾਈਕੌਬਾਲਟ ਆੱਕਟਾਕਾਰਬੌਨਾਈਲ ਜਾਂ ਰਾਨੇ ਕੌਬਾਲਣ ਦੀ 

ਵਰਤੋ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

ਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ--ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਹਾਈਡੌਫ਼ਾਰਮਿਲੋਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਅਤੇ €ਸ£ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਬੰਧਨ 

ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ - 

ਹੈ । ਸਿੱਧੀ ਚੋਨ ਅਸਮਮਿਤ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੌਹਾਂ 

ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਦੌਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾਈਲ 
ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਜਦੋ ਦੂਹਰਾ ਬੰਧਨ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੌਵੇ ਤਾਂ 

ਉਪਜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਲਡਿਹਾਈਡਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ਿਤ ਚੇਨ ਆਈਸੌਮਰ ਲਗ ਭਗ ਇਕੋ ਅਨੁਪਾਤ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਦੂਹਰਾ ਬੰਧਨ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੌਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਕਿਧਰੇ ਹੌਰ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਉਪਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨਾਲੋ” ਭਿੰਨ 

ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਇਕ _ ਸਿੱਧੀ-ਚੇਨ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਤੋ" ਲਗਭਗ _60-40% ਨਾਰਮਲ 

ਅਲਕੌਹਲ ਅਤੇ 40-60 % ਐੱਲਫ਼ਾ ਸ਼ਾਖ਼ਿਤ ਚੇਨ ਅਲਕੌਹਲ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ' ਦੂਹਰਾ ਬੰਧਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੌਵੇ । 

ਗਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਹਾਈਡ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰ (1) ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਪਹਿਲੀ-ਕੌਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ; (2) ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦ ਕੌਬਾਲਟ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨ੍ਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; (3) ਸਥਿਰ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੋ= 

ਆੱਕਸਾਈਡ ਦਬਾਉ ਤੇ ਹਾਈਡਰੌਜਨ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ (4) ਸਥਿਰ ਹਾਈਡੌਜਨ ਦਬਾਉ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੋਂ-ਆਕਸਾ- 
ਈਡ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੰਬਰ (4) ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ 
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ਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਟੈੱਪ ਵਿਚ ਡਾਈਕੋਬਾਲਟ ਆੱਕਟਾ= 

7ਰਬੌਨਾਈਲ ਅਤੇ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਓਲੀਫ਼ਿਨ= 

7ਰਬੌਨਾਈਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮਾਂਨੋ-ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੇ 

ਨ । 

060) ੧੦ਸ =੮ਸ,->੮੦(੮0)ਰ੧੮ਸ =੦ਸਜ,3-੮0 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕੌਬਾਲਟ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬੌਨਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ 
[ਰਵਾ ਕੇ ਕੌਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰਨਾ ਯੌਗ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ 

7ਆਰਾ ਐਲਡਿਹਾਈਡ ਅਤੇ ਡਾਈਕੌਬਾਲਟ ਆਂਕਟਾਕਾਰਬੌਨਾਈਲ 
1“ ਪਹਿਲੀ ਉਪਜ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਈਡ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਿਲੋਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਪ (ਲਗਭਗ 
0 ਕਿਲੋ ਕੈਲੌਰੀ/ਮੋਲ) ਵਿੱਚ, ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਕੌਈ 
7ਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ । ਇਸ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 
ਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਐੱਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 
7 ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ--ਆੱਕਸੋ-ਕਿਰਿਆ ਤਰਲ ਫ਼ੇਜ਼ 
ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੈਸੀ ਓਲੀਫ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 

ਜਿਹਾ ਸਸਪੈੱਨਸ਼ਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ` 

?ਕ ਅਜਿਹੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ 
ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਐਲਡਿਹਾਈਡ ਉਪਜ 

ਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ । ਦੋ ਤਰਲ-ਫ਼ੋਜ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਲੱਰੀ ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ 'ਫਿਕਸਡ-ਬੈੱਡ 
ਭਧੀ` ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

_ ਆੱਕਸੋ ਵਿਧੀ, ਫਿਕਸਡ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬੈੱਡ ਨਾਲ 

ਫਿਕਸਡ-ਬੈੱਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ 
ਤੀ ਹੈਂ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਟੀ ਐਜਿਡਾਂ ਜਾਂ ਨੈਫ਼ਥੀਨੇਟਾਂ 

ਦੇ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਕੌਬਾਲਟ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀਫ਼ਿਨ _ਨਾਂਲ ਪਹਿਲੇ 
ਰੀਐੱਕਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾ ਸੈਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਗੈਸ ਦੀ 

ਵਿਪਰੀਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਕਸਡ-ਬੈੱਡ 'ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ 
ਇਕ ਕਿਸਮ ਪਿਊਮਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਉੱਪਰ 3% ਧਾਂਤਵੀ ਕੌਂਬਾਲਟ ਦੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੌਬਾਲਟ ਦਾ ਕੁਝ-ਕ੍ ਭਾਗ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਵਿਚ ਬਦਲ . 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਜ ਰੀਐੱਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ-ਮਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਬਾਲਟੁ ਲੂਣ ਲੈ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । ਰੀਐੱਕਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 

ਕਿਰਿਆ-ਰਹਿਤ ਸੈਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੌਬਾਲਟ ਕਾਰੰਖੋਨਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਲੀਫ਼ਿਨ ਦੀ 

ਵਿਪਰੀਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਕਡ ਟਾਵਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਐੱਕਟਰ ਵਲ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਡੀਕੌਬਾਲਟਿੰਗ ਕਨਵਰਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਰੀਐੱਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਕੌਬਾਲਟ 

ਕਾਰਬੌਨਾਈਲ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਦੁਆਰਾ 200-320 ਵਾਂਯੂਮੰਡਲ 
ਦਬਾਉ ਅਤੇ 120-150% ਸੈ'. ਉੱਤੇ ਅਪਘਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਰਲੰ, ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੌ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤੇ 
ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਧਾਤਵੀ 

ਕੌਬਾਲਟ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਪੈਕਿੰਗ _ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ, 

ਡੀਕੌਬਾਲਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋ ਕਾਰਬੌਨਾਈਲ ਸਕ੍ਰਬਰ ਉੱਤੇ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਹਾਂਈਡੌਜਨੀਕਰਨ 

ਰੀਐੱਕਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ 

ਬਦਲਿਆ ਜਾ_ਸਕੇ । ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ _ਕਾਪਰ ਕ੍ਰੌਮਾਈਟ ਨੂ 

ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਕਿ ਐਲਡਿਹਾਈਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਲਕੌਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ 

ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫਿਕਸਡ-ਬੈੱਡ ਰੀਐੱਕਟਰ ਵਿਚੋ” 

ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੌਡੀਅਮ _ਬੌਰੋ-ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਕਸਡ-ਬੈੱਡ _ਰੀਐੱਕਟਰ ਵਿਚ _ਹੈਪਟੀਨ ਤੋ” 
ਆਈਸੋਆਂਕਟਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਦੀ ਉਪਜ 75% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਸੌਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 543. 

_ਹਾਈਡ੍ਰੋਮੀਟਰ (ਘਣਤਾ-ਮਾਪਕ) : ਇਹ ਦ੍ਰਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਜਿਵੇ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ_ ਆਦਿ ਦੀ 

ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਲ-ਬੈਦ, ਲੰਬੀ 

ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਲਬ ਲੱਗਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀਯੋਗ ਦ੍ਵ ਦੇ ਵਿਚ ਡਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਡ੍ਰੰਘਾਈ ਤੌ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਕੇਲ ਤੋ 

ਘਣਤਾ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 

ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੈਰਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਿਲਿੰਡਰਾਕਾਰ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀ' ਟਿਉਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ 

ਡਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ 

ਹਾਈਡੌਰਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ" ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ 
ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਜਮਾਉ ਦਰਜੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਤੈਰਨਸ਼ੀਲ ਬਲਬ 

ਉੱਤੇ ਸਕੇਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੌਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 



_ਹਾਈਡ=ਬਰਗ 

_ਕੈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ '£ਰੂਫ' ਅਨੁਸਾਰ ਔਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹ੍ੰਦੀ 
ਸਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੌਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਮਿਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 

_ਸਕੇਲ ਔਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 
___ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਨਟੇਨੀ _ਬਾਅਮੈ ਦੇ ਨਾਂ 
_ਤੇ ਬਣਾਇਆ 'ਬਾਅਮੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਮੀਟਰ' ਦੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡ _ਮਿਣਤੀਆਂ 
_ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਕ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲੋ'_ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਮਿਣਨ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋੱ 

_ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਮਿਣਨ ਲਈ । 
_`_ ਹੁ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 5 : 245. 

-ਹਾਈਡਲਬਰਗ : ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੂਰਟੈਮਬੈਰਕ-ਬੇਡਨ ਦਾ 
ਇਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੌ ਨੈਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਰੈ'ਕ- 
ਫਰਟ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਮੈਨਹਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ 
18 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

_ __ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ _ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ 
-1196 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮਧਕਾਲ ਸਮੇ`_ਨੈਕਾਰ ਵਾਦੀ 
ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਥਾਂ 
_ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਤੱ” ਲੈ ਕੇ 1730 ਈ. ਤਕ 
ਪਾਲੈਟੀਨੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦੌਲਨ 
ਸਮੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 

- 50-ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਸ ਦੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ । 

ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਯੁਧ ਮਗਰ" ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਆਪਣਿਆਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 

ਅਤੇ ਇਥੋਂ” ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਥੇ ਸੇ'ਟ 
ਪੀਟਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਘੋਸਟ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋ" ਹਨ । ਇਸ ਤੌ` ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਯੂਨੀ- 
'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਅਲੈਕਟਰ ਰੂਪਰਟ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 
1985 ਈ. ਨੂੰ ਰੱਖੀ । ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ. ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ 
`ਤੇ ਹਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਆਦਿ ਹਨ । 

ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਿਗਾਰ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, 

ਫਾਉ-ਟੇਨ ਪੈੱਨ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਕ ਉਂਦਯੌਗਿਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--133, 600 (1983) 

4925" ਉ. ਵਿਥ.; 87437 ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 305; ਕੌਲ. ਐਨ, 9 : 323 ;ਨਿ, 

ਯੂ. ਐਨ. 8 : 4154. 

-ਹਾਈਡੇ'ਗਰ, ਮਾਰਟਿਨ : ਇਹ ਇਕ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ 
-ਹੌਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੈਂਸਕਿਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੈ 26 
ਸਤੰਬਰ 1889 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਾਈਬਰਗ ਵਿਖੋ 
ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਐਡਮੈਡ ਹੁਸਰਲ ਦੇ ਦ੍੍ਿਸ਼= 
ਮ੍ਰਟਨਾਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1923-ਈ. ਵਿਚ ਮਾਰ- 

_ਬ੍ਰਰਕ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
`ਹੋਈ । ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੇਇਨ ਅਤੇ ਜੇਇਟ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ (ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀ 

128 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ੇ: 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਸੰਨ 1928 ਵਿਚ ਇਹ: 

` ਫ਼ਰਾਈਬੁਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿੰਟੀ ਵਿਚ ਹੁਸਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੂ-` 
ਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1933 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ' 

ਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । 
ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਓਪਰੇ ਸਬੰਧ` 

ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੌਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਣ ਤਕ (1959) ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ” 

ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹੀ 1 

ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਦੌਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਹੱਦ ਦੇ ਅਰਥ” 
_ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਅਜਿਹੀ` 

ਭਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਦ ਦੀ ਖੌਜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ' 
ਤੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ” 

ਸਗੋ” ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੋਧਤ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ` 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਾਤ੍ਹਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ` 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ੂਨਾਨੀ` 
ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੌਲ ਤੌ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 305. ਰ੍ 
--ਹਰੀਚੰਦ ਪਰਾਸ਼ਰ` 

ਹਾਈਨਜੈ, ਜੋਹਾਨ ਜੇਕੌਬ ਵਿਲਹੈਲਮ : ਹਾਈਨਜੈ ਇਕ 
ਜਰਮਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ _ਕਲਾ-ਆਲੌਚਕ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ` 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 16 

ਫ਼ਰਵਰੀ, 1746 ਨੂੰ ਇਲਮੈਨੋਉ (ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੈਤ 1774 ਵਿਚ 

ਡਸਐਲਡਾਰਫ ਵਿਖੋਂ '108' ਨਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਰ੍ਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ' 

ਵਜੋ“ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1780 ਤੱ 1783 ਤਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਸ਼ਾਫੈਨਬੂਰਕ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਟਸ (40%0ਨ) ਦੇ 
ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਸਦਾ ਨਾਵਲ 'ਆਰਡਿੰਘੱਠ ਐੱਡ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਆਈਲੈ'ਡਜ਼' 
(1787) ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਢੀ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਆਲੌਂਚਨਾ= 

ਤਮਕੇ ਕਿਰਤ 'ਆਨ ਸਮ ਪੋ'ਟਿੰਗਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਡੁਸਐਲਡਾਰਫ ਗੈਲਰੀ” 
(1776-77) ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ` 

ਕਲਾਮਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਜਨ, 1803 ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਫੈਨਬੂਰਕ (ਵਰਤ- 
ਮਾਨ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 995. 

ਹਾਈਨੈ, ਹਾਈਨਰਿਖ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ, 
ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਚਾਰਕ ਹਾਈਨਰਿਖ 
ਦਾ ਜਨਮ _ਡਸਐਲਡਾਰਫ ਵਿਖੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ 
13 ਦਸੈਬਰ 1797 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ 
ਅਧੀਨ (1806 ਤੌ 1813 ਤੱਕ) ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਨ= 
ਰਿਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ` 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੌਪਲੀਅਨ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ 

_ਬਣ-ਗਿਆ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗ- ਵਿਖੋ ਇਸਦੇ ਅਮੀਰ ਚਾਚੇ ਕੌਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 

ਜਿਥੇ ਇਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਫ਼ਰਮ ਖੌਲ੍ਹੀ ਜੌ ਇਕ ਸਾਲ 
ਵਿਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ । ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੌਣ ਤੌ” 
ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾੱਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 

ਇਹ 1820 ਵਿਚ ਗਾਟਿੰਗੈੱਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 
ਤੇ ਉਸ ਤੱ ਬਾਅਦ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੀਗਲ 

ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆਂ । ਉਥੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 

1821 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ _ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
3600" ਤੇ 1823 ਵਿਚ '178206300 065£ 61700 

197156110 100617220'" ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ । ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਇਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੌਕ ਪ੍ਰਿਯ 
ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

1823 ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੌਣ ਲੱਗੀ 
ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ 
ਪਰ ਕ੍ਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਇਗੈੱਨ 
ਪਰਤ ਆਇਆ 1 20 ਜੁਲਾਈ 1825 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਲਾਜ਼ 
ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ । ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ '੩65601- 
10੪ 1 (1826) ਤੇ ੧੦0੦੦ 31' (1827) ਅਤੇ 
'0੦॥ 6& 1966 'ਨਾਮਕ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ-ਵਿਨ੍ਹਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਰਚੀਆਂ । '80੦0 60 140%' ਦੇ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਹੀ 13 ਵੱਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ । 

1827 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ` 

ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ 
ਟਿਕਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਕਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਮਿਉਨਿਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਰਮਨ 
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪਰ-ਨੇਪਰੇ ਨਾ 
ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹਾਈਨੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੌਧੀ ਕਵੀ ਪਲੋਟਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ 
ਦੌਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉ'ਦਿਆਂ 1899 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ '%੪੦6੧- 
1ਹਲ 11' ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੰਧੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 

ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ 
ਰਚਨ _ '%€566060-1੧' (1831) ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੌਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਰਮਨੀ ਤੇ" ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 
ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 1835 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ 
ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ 

ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ 
ਵਿਚੋ 4800 ਫ਼੍ਰੈੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨਾਲ 
ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ” ਪਿਆ । 
ਇਸਨੇ ਜਰਮਨ ਸਾਹਿਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੌਂ ਡਰਦਿਆਂ 

_ ਜਰਮਨੀ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਕ 
ਲਾ ਦਿੱਤੀ । 

1836 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਕਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 
ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1841 ਵਿਚ 
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ਇਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 1838 ਵਿਚ 4800 ਫੈੱਕ 

ਦਾ ਸਲਾਨਾ _ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਰੋ 

ਗਿਆ । 

1843 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਕ _ਅਰਧ=ਰੌਮਾਂਟਿਕ ਤੇ _ਅਰਧ= 

ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ &੧੩ 
17011" ਲਿਖੀ । 1844 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ 

ਲੈ ਕੇ 19 ਵਰ੍ਰੋ ਪਿਛੋ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਖੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ 
ਕੇ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਮਾਤਭ੍ਰਮੀ ਦੀ ਛੁਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ” 
ਇਸਨੇ 26065601809. ੧7 ₹੧3॥੬੬0787੦000 (1844) 

ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੀਬਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਰਚਨਾ 
ਨੂੰ ਭਾਵੇ' ਉਦਾਰ-ਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਪਰ 'ਜਰਮਨੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਰੌਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ 

ਅੱਠ ਵਰ੍ਰੋ (1848 ਤੱ 1856 ਤਕ) ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਬੀਤੇ । 
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੌਤ ਵੀ ਮੱਧਮ ਧੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਵੀ ਇਸਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸ%੦ਸ 
860' (1851), '30160' (1853, 1854) ਆਦਿ ਪ੍ਰਬਲ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੋ” ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਦ ਰਚਨਾਂ 
'1੭% 12080੦7 7੩051, 913 14੧2]੦੯॥ (1851) ਆਦਿ ਵਿਚ 

ਇਸਦੀ ਬੌਧਕ ਤੇ ਕਲਪਨਾਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਸਮੇ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਦ੍੍ਿੜ੍ਤਾ ਦਾ ਸਬ੍ਰਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ 
'ਉਟਗ7੧੬॥ ਲਿਖੀਆਂ । ਹਾਈਨੈਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਣਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਮਈ ਵੈਣਿਕਤਾ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ 
ਚੌਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਟੀ ਦਾ ਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਵਿਰੌਧਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀ- 
ਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ” ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1856 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਸੈ. 8 : 743; ਐਨ, ਬਿ, 13 : 307, 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) : ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) 
ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਈ- 
ਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ 

ਲਗਭਗ 1596 ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਲਹੂ ਦਾ 
ਦਬਾਉ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ 1 40190 ਮਿ. ਮੀ. 
ਪਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲਹ ਦਾ ਦਬਾਉ. 

ਵਧ ਕੇ 170/105 ਮਿ. ਮੀ. ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਤਣਾਉ 

ਅਤੇ ਐਡ੍ਰੀਨਲ ਗਲੈਡ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲਡੌਸਟੀਰੌਨ ਰਿਸ ਕੇ ਲਹੂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ 
ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਘਟ ਕੇ 90150 ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਸਮਾਂ--ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀ" ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 80-90% ਮਰੀਜ਼ 
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕੀ ਹਬਸ਼ੀਆਂ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 



ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਲੌਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੌਣ, ਵਿਚ ਇਹ 

ਰੌਗ ਆਮ ਹੈ । 

ਦਜੀ ਕਿਸਮ, ਸਿਸਟੌਲਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਡੌਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲਹ੍ਹ-ਧਮਣੀਆਂ ਦੀ ਭਿੱਤੀ ਦਾ ਮੌਟਾ ਤੇ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲਾ 
ਰੌਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 

10-13% ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਧਮਣੀ 

(ਦੇਅਰਾੱਰਟਾ) ਦੀ ਕੌਆਰਕਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇ 

ਤੀਬਰ (ਐਕਿਊਣਟ) ਅਤੇ ਦਾਇਮੀ (ਕ੍ਰਾਂਨਿਕ) ਗਲੌਮੈਰੂਲੰਨੈਫ੍ਰਾਈਟਸ, 

ਪਾੱਲੀ ਸਿਸਟਿਕ ਗੁਰਦਾ, ਗੁਰਦਾ-ਧਮਣੀ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, 

ਐਸਟੌਜਨ ਥੈਰਪੀ, ਗਰਭ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ _ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ--ਲਗਾਤਾਰ _ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੌਸ਼ਰ 

ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰੌਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਚਿੜ-ਚਿੜਾਪਨ, 

ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਆਦਿ ਹਨ । _ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹਾਈਪਰਟੰਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਨ :-” 

_ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ 

ਵੈੱਟੀਕਲ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਏਟ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਭਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਂਟੀ 

(ਹਾਈਪਰਟ੍ਰਾਂਫ਼ੀ) ਹੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਏਆਂਰਟਿਕ ਆਵਾਜ਼ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਏਆਂੱਰਟਿਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਫੈਲ ਜਾਣ 

ਕਾਰਨ ਏਆੱਰਟਿਕ ਡਾਂਇਆਸਟੌਲਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ`। 

ਖੱਬਾ ਵੈੱਟ੍ਰੀਕਲ ਕੌਮ ਕਰਨ ਤੌ ਅਸਮਰਥ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਦੇ ਦੀ 

ਧਮਣੀ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣ (ਸਟੀਨੌਸਿਸ) ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਟ 
ਜਾਂ ਲੱਕ ਵਾਲੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਰੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਾੱਲੀਸਿਸਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ 
ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਬਾਹਰੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਟੀਨ 
ਅਤੇ ਰਵੇਂ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰੌੜੀਆਂ 
(ਟੇਢਾਪਨ) ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾ 
ਇਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ" ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਧਮਣੀ ਸ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ 

ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ੍ਕਤੇ ਤੌ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਿਰਾ 

ਦਾ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਵਿਚ ਹੈਮਰੇਜ਼ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੌਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਮਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੱਬੇ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਮਣੀ ਦੀ ਭਿੱਤੀ ਵਿਚ” 

ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ _ਕਿ ਰੂੰ ਵਰਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਗੁੰਝਲਾਂ--ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਵੈਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਵਧਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਂ ਜਾਣਾ (ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ), ਸਾਹ- 
ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਚੌਖੀ ਆਵਾਜ਼ 
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ਸੁਣਨਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਵੀ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹੈਮਰੇਜ ਆਦਿ । 

ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ--ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਝ 

ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ :--ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਖ਼ੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਖ਼੍ਰਨ ਵਿਚ ਸੌਡੀਅਮ, ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ- 
ਕਲੰਰਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ' ਕ੍ਰਿਇਟਿਨਿਨ, ਸੱਕਰ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ (ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ), ਕੈਲਸੀਅਮ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਕੌਲੈੱਸਟ੍ ਾਲ ਅਤੇ 

ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਜੀ ਅਤੇ 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਲਾਜ--ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਖ਼ੁਰਾਕ--ਘੌਟ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੰਦੀ ਹੈ, 

ਰਜ਼ਾਨਾ ਖ਼੍ਰਾਕ ਵਿਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.0 ਗ੍ਰਾ. ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਰਖਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ--ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ 
ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਧਕ ਪਦਾਰਥ---ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ 

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇ ਫ਼ਰੂਸੇਮਾਈਡ) । ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦਵਾਈਆਂ---ਇਸ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਉਪਯੌਗੀ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਪੈਨੋਲ--ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਮਿ. 

ਗ੍ਰਾ.. ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੌ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 160 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਦਿਨ 

ਆਪਣਾ ਭਾਰ 

- ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ 

ਵੀ ਪੈਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 

ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੋ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਾ, ਵਹਿਮੀ 

ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ, ਹੱਥ ਠੰਢੇ ਪੈਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ 
ਆਦਿ । 

ਕਲੋਨਿਡੀਨ--ਇਹ ਦਵਾਈ 0.1 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਂਰ 

ਵਾਰ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1.0 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਮੀਥਾਈਲਡੌਪਾ--ਇਹ 350 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 
ਤੱ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੀਮੌਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ (ਸ਼ਹਨ ਦੇ ਲਾਲ 
ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਕਿ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਡੈੱਬਰਾਈਜ਼ੌਕਵਿਨ--10 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 
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“ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ _ਦੀ 
7ਤਰਾ ਵਧਾਈ-ਘਟਾਈ) ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੌਰਾਨ ̀  

ਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਮ ਕਿਸਤਰ ਤੌ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 

ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਤੋ ਵੀ ਹੇਹ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , 
ਹਸ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ 
'ਚਿਤ ਨਹੀ । 

ਜਦੋ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰਤ 
ਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਨ । ਇਹ ਟੀਕੇ _ਡਾਈਐਜ਼ਆਂਕਸਾਈਡ ਦਵਾਈ 300-600 
1. ਗ੍ਰਾ. (ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਰਿਸਰਪਿਨ 1.5 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਦਵਾਈ 

ਹ੍ਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ) ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੌਵੇ' ਦਵਾਈਆਂ ਬਹ੍ਤ 

ਸਰਦਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਮੂਹ ਰਾਹੀ' ਦਵਾਈ ਦੇਣ 
7 ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰ੍ਹ ਕਰਨਾ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈ ਨਸ਼ਨ--ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 

7 ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਈ ਹੰਵੇ। 

ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ --ਔਕੜਿਆਂ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 
ਦਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
3ਉਣ-ਸਮੱਰਥਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ, 
ਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਨ । ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 

। ਇਲਾਜ ਉਮਰ ਭਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕਝ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, 

ਰਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 115 ਮਿ. 
. ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 
ਵੇ, ਈ. ਸੀ. ਜੀ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸਕੀਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੈੱਟੀਕਲ ਤੇ 
'ਰ ਦਾ ਪਤ' ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫ਼ਾਰਕਸ਼ਨ, 

ਨਜੈਸਟਿਵ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੈਰੀਬ੍ਰੋ-ਵਾਸਕੂਲਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਨ 
ਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਕੌਮ ਨਾ 

ਭਰਨਾ, ਰੈਟਿਨਲ ਹੈਮਰੇਜ, ਧੈਪੀਲੋਡੀਮ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 

'ਤਕੂਲ ਪੇਸ਼ੀਨਗੇਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹੈਰੀਸੰਨਜ਼ ਪ੍ਰੰਸੀਪਲਜ ਆਫ਼ ਇਨਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ (ਸੱਤਵੀ” 
ਭੈਸ਼ਨ); ਰੈਵਿਡਸੈਨਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐੱਡ ਮ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੌਡੀਸਨ (ਬਾਜ੍ਹਵੀ” 
ਤੈਸ਼ਨ) 

ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ : ਹਾਈਪਰਬੌਲਾ ਇਕ ਕੌਨਿਕ ਕਾਟ ਹੈ 
ਹੜੀ, ਇਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੌਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੌਨ 

ਦੌਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱ ਕਟਦਾ ਹੌਵੇ ਪਰ ਕੌਨ ਦੀ ਨੌਕ ਵਿਚੋਂ 

| ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਟਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਸ਼ਲੋਸ਼ੀ-ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਹਾਈਪਰਬੌਂਲੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ 2 ਦੇ ਇਕ 
ਤਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਸ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 

2==੬,£2 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ £7 ਅਤੇ 22 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂ 
ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਥਿਰ ਬਿੰਦੂ #' (ਫ਼ੌਕਸ) ਅਤੇ ਉਪਰੌਕਤ ਸਮਤਲ 
ਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਰੇਖਾ (ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ) ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ੬ 
ਠਾ ਸਥਿਰ ਐਕ ਹੈ ਜੌ 1 ਨਾਲੌ' ਵਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੌਰ ਪਰਿਭਾਸ਼! 

ਹਾਈਪਰਾਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਲੌਕਸ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਦੌ ਸਥਿਰ 

ਬਿੰਦੂਆਂ ਸਨ” (ਫੋਕਸ) ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਔਤਰ £7-- ਏਸ” ਇਕ 
ਸਥਿਰ ਔਕ ਹੋਵੇ ਜੌ ਫ਼ੌਕਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲੇ 9 ਤੌ ਘੱਟ 

ਹੋਵੇ । 

77” ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਦੌਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਣੀ ਰੇਖਾ & 
(ਸਨ) ਨੂੰ ਆਡਾ ਧੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸਨ” ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦ 0 
ਤੋਂ 8(7,7”) ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਲਬ ਨੂੰ ਸੰਯੂਗਮੀ ਧੁਰਾ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । ਹਾਈਪਰਬੌਲਾ ਆਡੋਂ ਧੁਰੇ ਤੇ ਜ੍ਰਮੈਟਰਿਕ ਕੇਂਦਰ 0. ਦੇ 
ਸਮਮਿਤੱਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੁਮੈਟਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਪੱਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਜੌ 
ਹਾਈਪਰਬੌਲਾ' ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਉੱਤੇ ਸਪੱਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਨੰਤ 
ਸਪੱਰਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੌਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਡੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੇ 
ਗਏ ਲੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਰੈੱਕਟਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਸਮਮਿਤੱਈੀ ਧੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼-ਧੁਰੇ ਮੌਨਿਆ ਜਾਵੇ 
ਅਤੇ ਆਡੋ ਧੁਰੇ ਨੂੰ % -ਧੁਰਾ ਮੌਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਬੌਲਾ ਦੀ 
ਸਮੀਕਰਨ : 

ਸਾ 2 
1. 

3 ੧8 

ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋ ਕਿ 28 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ 
ਵਿਕਰਨ ਹਾਈਪਰਬੌਲਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਪੱਰਸ਼ੀ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ ਸ. ਟ, 6 : 583; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 252. 

ਹਾਈਪਰਾਨ : ਇਕ ਮਹਲ ਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੌਜ ਨਿਉਟ੍ਰਾਂਨ 
ਅਤੇ ਡਿਊਣ੍ਹਾਂਨ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ 
ਵਿਚ ਗਿਆਤ-ਹਾਈਪਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਬਹੁਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ' ਚਾਰਜ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਣਤਰ ਤੋ ਐਮ. ਗੈੱਲ-ਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ 
ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਰਸਪਰ-ਕਿਰਿਆ 
ਚਾਰਜ-ਮ੍ਰਕਤ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਹੁਕ ਇਕ ਸਮਸਥਾਨਕ 
ਸਪਿਨ '1' ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਦੀਆਂ '21 --1' ਚਾਰਜ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੌਣ । ਹਾਈਪਰਾਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਉਪਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
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ਹਾਈਪਰਾਨ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਹਾਈਪਨਨ ਹਮ ਪ ਡੇ ਮੱ ਇਆ 

ਪ੍ਰੋਜੋ , ਸ 2183.0 >> 0.2 _ 2341.4 == 0.7 2332.7 -= 1.0 2328.0 ੩੩ 0.% _2581.5 == 1.0 2565 ੨੨ 15 
ਸਪਿਨ 9 93 % ” # ” 2 
ਸਮਸਥਾਨਕ ਸਪਿਨ 6. <੬ ॥ ੍ ਰ੍ ] ਰਤ [1 

"` ਸਟਰੇ'ਜਨੰੱਸ ਨੰਬਰ =ਡੇ ਦੂ ੮ =॥ =1 ਨੂੰ ਘ=$ _ ” =ਤ 
. ਜੀਵਨ ਕਾਲ . ਰ੍ _ ਦੀ 
੯ 10=70 ਸੁੰਕੰਡ _> 950 >> 6? ”` 1.60 ੨ 010. <10-%6&66 __0.?$ ੩ 036 _2.0 ੨ 06 ਰ੍ 
”` ਖਰੈ ਵਿਧੀਆਂ ਅੜ" ̀ ' ਤੱ ਰਿ ਪਰ ਇੱ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਪੋਖਕ _ 5” ” 7. 15 ਗ7॥ 0 7? #%੭,50%; ਬਧ" ੭੬ ੧੬ `, 
ਆਵਿੱਰੀ ਭ % 9, 3796 100%, _ 1002 5" ੧50] 100% ਭੈ ` -< 

ਹਾਈਪਰਾਨ ਦੀਆੰ ਕਿਸਮਾਂ--&-ਹਾਈਪਰਾਨ ਇਕ ਉਦਾਸੀਨ 

ਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ 2183 ੧, (ਗ੫,== ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ-ਪੰਜ) ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਇਹ & - ਕਣਾਂ ਦਾ ਵਖਰੀ ਹੱਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 
ਮੂਲ ਕਣ ਹੈ । ਰ੍ 

&- ਬਹੁਕ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੈੱਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ & -- 
ਹਾਈਪਰਾਨ ਲਈ ਸਮਸਥਾਨਕ ਸਪਿਨ _ ==0 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਊਕਲੀਆਨ ਵਿਚ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ 2.5 % 10-2 
ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇਂ ਪਾਇਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਵੰਡ 

ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ-ਪਿਛਾਂਹ ਅਸਮਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ &- ਹਾਈਪਰਾਨ ਲਈ 
ਸਪਿਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਪੋਖਕ ਪ੍ਰੋਖਣ ਨੇ ਥੈ ਦੀ ਵਿਧੀ &-”ਨ3- 
ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਣ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। &- ਹਾਈਪਰਾਨ ਅਤੇ _ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊਕਲੀ 
ਸਮੱਰਥਾ ਆਕਰਸ਼ਣ-ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋ'ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, & - ਹਾਈਪਰ= 

ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ _& - ਹਾਈਪਰ-ਫਰੈਗਮੈੱਟਾਂ (ਇਕ ਸਧਾਰਨ 
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ &.- ਹਾਈਪਰਾਨ) ਦੀ ਹੋੱ'ਦ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ #& - ਹਾਈਪਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ੈ ਤਕ ਸਥਿਰ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

2 - ਹਾਈਪਰਾਨ ਇਕ ਤੀਹਰ _[ਸਮਸਥਾਨਕ ਸਪਿਨ `ੂ =1] 
ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2-, 2$ ਅਤੇ >ੂਾੱ ਹਾਈਪਰਾਨ ਹ੍ੰਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪੁੰਜ 2334 ਗ&, ਹੁੰਦਾ ਹੈ । >ਾਾਂ_ ਅਤੇ 

2” -ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਲਗਭਗ _10-ਐਕੰਡ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੋ ਸ਼ੈ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪਾਇਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਉਕਲੀਆਨ ਵਿਚ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 2?-- ਹਾਈਪਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹ 
ਕੇ (ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ੮-, 10-% ਸੈਕੰਡ) & - ਹਾਈਪਰਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਫੌਟਾਂਨ ਉਤਸਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 2 - ਹਾਈਪਰਾਨ 
ਨਿਊਕਲੀਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਇਕ ੭--ਹਾਈਪਰਾਨ ਇਕ ਉਚਿਤ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਨਿਉਕਲੀਆਨ 
ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ _# - ਹਾਈ- 
ਪਰਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੋਲਣ ਗਤਿਜ ਉਰਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ" :-- 

ਦੂ--2 ---4% ੧੬ 

੩ ਗੇ --$4$ 4 

ਇਹ ਸੌਖਕ,ਕਿਰਿਆਵਾਂ -ਹਾਈਪਰਨਿਊਕਲੀਅਸਾਂ ਦੀ ਹੌੱਦ 
ਨੂੰ ਸਿਵਾਇ 92”, ॥]ਡਾ" ਜਾਂ ਗ2ਾ-, ਸਗ“ ਆਦਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਦੇ, ਰੌਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ” ਹੱ 
ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਧਨ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉ'ਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ । 

%- ਅਤੇ 2--ਹਾਈਪਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਉਰਜਾ ਵਾਲੇ 
ਪਾਇਨ-ਪ੍ਰੰਟਾਂਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ੩ ਸੌਖਣ 
ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-- 

(6੧ .0. 
ਨ ਨ ੭੩ 

੫. _] ॥ਡ 
ਰਿ 5. 

[[ ਦਮਣਾ 
| 70੨2 

੧ੂੰ ਵ9ਡਾ 
ਉਹ 

ਜੇਕਰ &-ਅਤੇ 2-ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੰ'ਜਨੈੱਸ ਕੁਆਂਟਮ 

ਨੰਬਰ $== - 1 ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਟਰੇ'ਜਨੈਸ 
ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਇਹ 

ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ &--ਅਤੇ 2 - ਬਹੁਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੌਵੇ' ਬਹੁਕ ਫ਼ਰਮੀਆਨਾਂ ਦੇ 
ਬਣੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਸਪਿਨ 

_ ਗਿ __ ਖਲਾਂਕ ਦਾ ਸਥਿਰ-ਅੰਕੇ 
। &7 27 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । &--ਹਾਈਪਰਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਤਾ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 2--ਹਾਈਪਰਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 
ਸਾਪੇਖਕ, ਸਮਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀ” ਹੋਈ । 

ਤੀ 
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$$==ਕੈਸਕੇਡ ਹਾਈਪਰਾਨ 

ਕੈਸਕੇਡ--ਹਾਈਪਰਾਨ _ (ਪੁੰਜ _ ਲਗਭਗ _2580 ਗ) 

ਕੈਸਕੇਡ---ਅਤੇ _ਕੈਸਕੇਡ”--ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ _ਦਾ ਇਕ ਯੁਗਮਕ 

ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਸੈਨ 1960 ਤਕ ਕੈਸਕੇਡ --ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 

50 ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੈ &4-7” ਵਿਚ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਲਗਭਗ 2% 102 ਸੈਕੰਡ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨ 1959 ਵਿਚ ਖੈਸਕੈਡ”--ਹਾਈਪਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਹੋਠ ਲਿਖੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :-- 

ਆ ਕੈ ਹੀ 

ਕੈਸਕੇਡ--ਹਾਈਪਰਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ:---ਨਿਉਕਲੀਆਨ 

ਅਤੇ ਪਿਆਨ ਨਿਉ੍ਕਲੀਆਨ, ਦੌਵੇ" ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ । ਮਗਰਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ॥ ਮੈਸਾਂਨ ਵੀ 

ਬਣਦੇ ਹਨ :-" 

ਸੰ? --> ਕੰ ੨੧੧” 

ਜੇਕਰ ਕੈਸਕੇਡ---ਹਾਈਪਰਾਨ ਯੁਗਮਕ ਲਈ 8== --2 ਮੰਨ 

ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋ'ਜਨੈੱਸ ਸੁਰੱ' ਖਿਅਣ- 

ਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ 

[ਤਾ ਨਹੀ" ਲੱਗ ਸਕਿਆ । 
. 

ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਰਕਿਰਿਆ--ਮਾਦੇ ਵਿਚ ਵਿਰਾਮ ਤੇ ਆ 
7ਹੈ ਹਾਈਪਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਂੱਰਬਿਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿਣ 
ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੇ ਆਂਰਥਿਟਾਂ ਵਿਚ 
ਡਗਦੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀ" ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਚੋ' ਉਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਨਿਉਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੌੜਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਉ੍ਕਲੀ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਉ'ਦੇ 
ਨ । ਸੌਖਕ ਕਿਰਿਆ 2" ੭ ਏ->੭#.7 ਘੱਦੁਆਰਾ 2 --ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿਣ 
ਤਤਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋ” ਬਹੁਤੇ (ਲਗਭਗ 

5%), ਚਾਰਜਿਤ ਕਣ ਉਤਸਰਜਿਤ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ । ਫ਼ੋਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ 
ਹਮਲਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕ -ਹਾਈਪਰਫਰੈਗਮੈੱਟ ਉਤਸਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਕੇਡ --ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿਣ ਸਿਤਾਰੇ 
ਠ ਲਿਖੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :--- 

# -40->%% 

'ਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕੈਸਕੇਡ` ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਚੱਲਿਆ । 

ਐੱਕਸੈਲਰੇਟਰ ਪ੍ਰਯੌਗਾਂ _ਰਾਹੀ` ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ 
੧ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੇ ਹਾਈਪਰਾਨਾਂ ਦੀ 

ਦ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਹ. ਪੁ.--ਸੌਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6:587; ਐ. ਫ਼ਿ--ਰਾਜਮ, 

ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ (ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੰਸ਼ਰ) : ਲਹ੍ਹ ਦੇ ਦਬਾਉ ਦੇ 
"ਰਨ ਨਾਲ“ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ 
ਦਾ ਹੈ । ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਜੇਕਰ 110/70 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੌ ਘਟ 

ਹਾਈਫਾ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ 

ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ । 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਹ ਵਹਿਣੀਆਂ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ” 
ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਸੜਨ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ 
ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ" ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਹੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਘਟ-ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਆ ਜਾਣੁ 
ਕਰਕੇ, ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਡੌੱ 
ਇਲਾਵਾ ਪੋੌਲੀਓਮਾਈ-ਇਲਾਈਟਿਸ, ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਵਨ 

ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲੱਭਣ 

ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੌਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 

ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਠੀਕ ਨਾ ੍ਹਣਾ, ਐਡੀਸਨਜ਼ 

ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸਿਮੈਡਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਸੈਤਲਿਤ ਭੌਜਨ ਖਾਣਾ, ਹੈਮਰੇਜ, 

ਸਦਮਾ, ਹਾਈਪਰਇਨਸੂਲਿਨਿਜ਼ਮ ਆਦਿ, ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਈਪੰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਬੇਰੌਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨ । 

_ਹਾਈਪੌਂਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਕਿਸਮ ਪੌਸਚੁਰਲ ਹਾਈਪੇਟੈਨਸ਼ਨ 
ਜਾਂ ਆੱਰਥੌਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਈਪੌਟੈਨਸ਼ਨ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ (ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਕ ਦਮ 
ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ ਧੰਦਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਹੌਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੋਂ ਪੈ ਜਾਣ 
ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹ. ਪੂ.--ਮੈ. ਹੈ, ਐਨ, 1 : 236; ਐੱਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 258. 

ਹਾਈਫਾ : ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਮਾਉਟ ਕਾਰ- 
ਮਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ ਵਿਚ ਰ੍ਰਮ ਸਾਗਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅੱਕਰੇ ਕੰਢੇ 
ਵਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਥੋ" 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੋਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇ ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ 
ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸ” ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20ਵੀ' 

ਸਦੀ ਤਕ ਬੋਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੌਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ 

ਸੀ । ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋ ਪਿਛੋ ਜਦ ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਇਥੇ ਆ ਕੇ 

ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਾਈਫਾ ਦੀ ਵਸੌ ਵਧਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 

ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਹੌਲੀ ਹੱਲੀ ਵਸੋਂ ਮਾਉਟ ਕਾਰਮਲ ' 

ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ,ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈਫਾਂ 

ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਸ ਦੇ ਵਧਣ 

ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ 

ਪਿਛੋ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੋੋਦਰੀ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀ' 
ਬੋਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਮ੍ਰੋਦਰ ਤੌ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਥਾਂ ਤੇ 
ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ, ਸੀਮਾ ਕਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ 



ਹਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਗੀਰਾ 

ਗਏ ਹਨ । ਹਾਈਫਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 9 ਮੀ. 
ਤੋਂ 11 ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 10,000 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ 

ਜਹਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਰਾਕ ਤੌ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ 

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹਾਈਫਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋਗੀ ਸਾਮਾਨ, ਸੀਮਿੰਟ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 

ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਥੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਫਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ 1 

ਆਬਾਦੀ--225,800 (1983) 
33549” ਉ. ਵਿਥ; 35500" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 5 : 838 

'--ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 

2੫ % ੮= 

ਹਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਰੀਰਾ : ਇਹ ਬੈਸ਼ੇਲੌਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖ ਰੂਹਾਨੀ 
ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੱ ਅਖੀਰਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 
ਹੇਠ ਪਮਬੈਡੀਥਾ ਅਕਾਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਭਾਵੇਂ 
ਰੁਹਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ- 
ਬਿਨ ਸ਼ਰੀਰਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਬਰ ਸੀ, ਜੌ ਇਸ 
ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਸੀ । ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰੀਰਾ ਬਿਨ ਹੈਨੀਨਾ 

ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ _ਕੌਰਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਕ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 
ਸੰਨ 997 ਵਿਚ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਇਹ ਬੇਗ੍ਰਨਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ । ਹਾਈ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਉੱਦੇ ਜੀ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੱਪ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਰੈਸਪੌਨਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰ ਰੂਹਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖੋ ਸਨ, ਜੌ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ 1 
ਇਸ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦਾ 
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ _। ਸੈਨ 1038 

ਈ. ਵਿਚ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਰ ਹੌ ਗਈ । ਇਸ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ । 

ਹਾਈਬੇਰਗ, ਜੋਹਾਨ ਲ੍ਰਟਵਿਕ : 
ਨਾਟਕਕਾਰ, ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੀ, ਏ. ਹਾਈਬੈਰਗ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦੀ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੌਂਪੇਨਰੇਗੇੱਨ ਵਿਖੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 1791 
ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 1817 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਾਲਡਰਨ ਉਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਕੇ 

ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ,ਕੀਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਿਖੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼' ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

ਹਾਈਬੈਰਗ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰੌਮਾਂਟਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 
ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਤ 

ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੈਨ- 
ਮਾਰਕ ਵਿਚ ਹੀਗੀਲੀਅਨ ਦਰਸ਼ਨ _ਅਤੇ ਬੈਲਡ-ਓਪੇਰਾ ਦਾ ਵੀ 
ਮੌਢੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬੈਲਡ-ਓਪੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੌਕ-ਸੈਗੀਤ, ਸਮਾਜਕ 

134. 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਸ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਅਗ ਦੀ ਛੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੁਣ ਵੀ 

ਭਰਪ੍ਰਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
'ਐਲਫਿਨਹਿਲ' (1828) ਅਤੇ 'ਏ ਸੌਲ ਆਫਟਰ ਡੈੱਥ' (1841) ਨੂੰ 
ਬੇਹਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 1 1827 ਤੱ 1830 ਤਕ ਇਸਨੇ 
ਕੌਪੇਨਹੇਗੋੱਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ - ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 
ਕਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 25 ਅਗਸਤ, 1860 ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਬੱਡਰਪ 
ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 992; ਐਨ. ਬਿ. 11 : 304-305, 

ਹਾਈ ਮੱਖੀ : ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਪਰ 
ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਨਾਂ ਮਸਕਾ ਵੈਨੀਟੇਰੀਆ ਹੈ । ਇਹ ਕੈਲੀਫੌਰਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 
ਮੱਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਹ ਉੱਡਣ ਸਮੇ` ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੌਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ 
ਮਾਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ,ਆਦਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ 
ਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਮੱਖੀ ਲ੍ੂਹਸਿਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਲਾਰਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ" ਇਹ ਰੌਗ 
ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀ" ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਅਰੋਂਗ ਤੌਤ੍ਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੌਰ ਮੱਖੀ ਸਾਰਕੌਫੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੌਟੀ ਧਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਤੀ ਕਾਕਲਿਓਮਾਇਆ _ਅਮੈਰੀਕਾਨਾ 
ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੋਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਖੀ ਕੈਲੀਫੋਰਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 
ਦੀ ਹੈ ਜੌ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹ੍ੰਚਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ 
ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੌਰ ਮੱਖੀ ਬਲੋ-ਫਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪੇਟ ਗੂੜ੍ਹਾ ਖ਼ਾਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੀਲੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ । ਇਹ ਕ੍ਰਝ ਵੱਡੋ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 3 : 7552 ਮ, ਕੋ: 270. 

ਹਾਈਮੀਰੀਅਸ : ਇਸ ਯੂਨਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ੌਖ ਰੈਗੀ 
ਅਲੰਕ'ਰਮਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੀਥੀਨੀਆਂ ਵਿਚ 

ਪਰ੍ਹਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਏਥਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋ" 
ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਸਕ੍ਹਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਥੋਂ ਗ੍ਰੰਗਰੀ ਆਫ਼ ਨਾਜ਼ੀਆਜ਼ਸ 
ਅਤੇ ਬੇਸਿਲ ਆਫ ਸੀਜ਼ੇਰੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 
3632 ਵਿਚ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੁਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਟੀਓਕ ਵਿਖੇ 

ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ 368 ਵਿਚ ਇਹ ਏਥਨਜ਼ 
ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ' । ਇਸਨੇ 80 ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" 24 ਪੂਰੇ, 
86 ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਪਤਾ ਹਨ । ਇਸਨੇ 
ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਚਿਤਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਰਣਨ ਤੋਂ" ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ 
ਕਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 386 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ 

ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿੰ. ਮ. 5 : 48. 

ਹਾਈਮੈਨੱਪਟਰਾ : ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, 
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ਭਰਿੰਡ, ਚਲਸਿਡ, ਆਰਾ ਮੱਖੀਆਂ, ਅਆਈਕਨੀਓਮੌਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਰ 

ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 110,000 ਤੌ ਵੀ ਵੱਧ 

ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜ' ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌ' ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕੀੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲਟੀ ਲਾਭਵੰਦ ਹਨ । ਧਰ੍ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ-ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਠੇਤੀ ਦੂਜੇ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । 

ਸਮੂਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਸੈਨਾਂਪਟਰਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੈਦ 

ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਜੈਗਲੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ 
ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਦੌ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ__ਸਿੰਮਫਾਈਟਾ (ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਆਰਾ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂਰਨਟੋਲ), ਅਤੇ _ਐਪੌਕਰਾਈਟਾ (ਭਰਿੰਡਾਂ, 

ਕੀੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਸਮਾਂ) ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਹਨ । 

ਹ:ਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਕੀੜੇ ਅਪਰਜੀਵੀ, _ਪਰਜੀਵੀ, _ਮਾਸ-ਆਹਾਰੀ 

ਪੰਦਾ-ਅਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਥ-ਆਹਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ --ਚ“ਦੀਮਐਦਾਂਖਦਚਾਮ--ਮੱਖ--ਝੱਚ-ਦੇ-ਦਾਚਮਿਆਨੇ 

ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਝਿੱਲੀਮਈ ਖੰਭ, ਪਤਲਾ ਤੇ 

ਤੰਗ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਮ੍ਰਹ-ਐਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੱਟਣ-ਚੂਸਣ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਿਚ 

ਇਕ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓਵੀਪਾੱਜ਼ੀਟਰ ਜਾਂ 
ਐਡੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮ' ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਭਣ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ 
ਜਾਂ ਚਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ 

ਕਲਪ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀੜਾ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ 
ਅੰਡਾ, ਲਾਰਵਾ, ਪਿਉਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਐਡਿਆਂ ਵਿਚੋ” ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ੋਚਿਤ 

ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋ ਨਰ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੋਂ 

ਲੱਛਣ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਸ 
ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਕ ਜੀਵ ਤੋਂ` ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੌਜਨ 
ਦੀ ਵਿੱਥ, ਮਾਤਰਾ, ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਗਟਾਉ'ਦੀਆ ਹਨ । ਕੀੜੀਆਂ, 

ਭਰਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੋਜਨ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ` 
ਕੀੜੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਖੌਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 
ਪਾੱਲੀਐੱਬਰਿਓਨੀ ਜਾਂ ਇਕ ਡੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦਾ 
ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚੈਲਸਿਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੰਕਟੌਟਰੂਪਿਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੈ'ਬਰਾਂ ਵਿਚ 
ਆਮ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ ਹਾਈਮੇਨਾਂਪਟਰਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਡੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਕੰਕ, 
ਬੈਜਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ, ਸ਼੍ਰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਜੀਵ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ 
ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ` ਇਹ ਬੀ-ਵੈਕਸ ਖਾ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤੇ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੁਕੂਬੀ, ਜੋ ਬੰਬਲ ਮਖਿਆਰੀ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਡੋ ਬੰਬਲ ਮਖਿਆਰੀ ਦੋ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 

135 ਹਾਈਮੈਨਾਂਪਟਰਾ 

ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਬੰਬਲ ਮਖਿਆਰੀ 
ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਈਮੈਨਾਂਪਟਰਾ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀੜੇ 

(6) ਭੌਰਾ _(ਅ) ਮਖ਼ਮਲੀ ਕੀੜੀ _(ਏ) ਮੱਕੜੀ-ਭਰਿੰਡ 
ਲੇਪਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ __(ਹ) ਔਜ਼ੀਰ ਦੀ ਭਰਿੰਡ _(ਕ) ਬਬੀਹਾ-ਮਧੂਮੱਖੀ 
(ਖ) ਕਣਕ ਦੀ ਆਰਾ ਮੱਖੀ _(ਗ) ਹਾਰਨੈਟ _(ਘ) ਏਲਮ ਆਰਮੱਖੀ 

(੩) ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਧ੍ਹਮੱਖੀ (ਚ) ਹਂਰਨਟੇਲ _(ਛ) ਬ੍ਰੰਕੋਨਿਡ 

(ਸ) ਮਿੱਟੀ 

ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ--ਹਾਈਮੈਨਾਂ- 
ਪਟਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਭੁ 
ਤੋ_ਛੌਟੇ ਕੀੜੇ _ਫੇਰੀਫ਼ਲਾਈਜ਼ _(10₹8੧8164ਟ) ਹਨ, ਜੌਂ 
0.21 ਮਿ. ਸੀ. ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੌ" ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਪੈਲੀਸਿਨਿਡੀ 
ਕੁਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ 5 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ 2.5 ਸੈ'. ਮੀ. ਤਕ ਹੀ 
ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਖੰਭ ਅਤੇ ਲੱਕ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ, ਓਵੀਪਾਂਜ਼ੀਟਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖਾਣ 
ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮ਼ੂਹ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ੍ਕੂਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ“ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ 
ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਣੀ, ਕ੍ਰਝ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਨਰ 
ਡ੍ਰਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੌ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ _ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵੰਡ--ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿੰਡ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਕੰਮ 

ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੁਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 

ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਜਕ ਜਾਤੀਆਂ _ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 
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੨ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000,000 ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਸੰਦ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਐਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਹੌਰ ਆੱਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਮੁਠਰ-ਉਤਪਤੀ--ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੰਡ-ਕੌਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੌ 

ਓਵੇਰੀਓਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 

ਐਡੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਕ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਪੱਰਮੈਥੀਕਾ 

ਜੋ ਕਈ ਸੰਜੌਗਾਂ ਵੇਲੇ ਨਰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਪੱਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਵੀਡਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ' 
ਐਡੇਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਢੇ ਹਨ । ਸਪੱਰਮੈਥੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ 
ਸਪੱਰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਣਯੌਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜਦ ਇਕ ਅੰਡਾ ਇਕ ਔਡ-ਵਹਿਣੀ ਤੋ" ਥੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਮਾਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਡੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੋਚਣ ਕਰਨ 
ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਨਿਸ਼ੇਚਣ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਮਾਦਾ ਸ਼ੁਜਹਾਣੂ ਵਹਿਣੀ 

ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਛੱਲੋ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਵਹਿਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਅੰਡਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਨਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਡੋਂ ਮਾਦਾ ਕੀੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੀ-ਦਾਰ ਛੱਲੇ ਨੂੰ 
ਖੌਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ 1 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਣਨ-ਕਿਰਿਆ 
ਵੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਈਮਾਰਫ਼ਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਮਾਦਾ ਹੀ ਭਰੂਣ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ 
ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੂਝ ਵੀ 
ਕੰਮ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਕੀੜੇ ਪੀਲੋਂ, ਨੀਲੇ-ਹਰੇ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ 

ਅਲਟ੍ਾ-ਵਾਇਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਰ ਪੀਲੋਂ ਰੌਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਲਣ੍ਰਾ- 
ਵਾਇਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਬਹ੍ਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ 
ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਨਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਕੌਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ ਰਖਦਾ ਅਤੇ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ । ਕੁਦਰਤੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਯੌਗੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਰਥੀਨੌਜੈਨੇਸਿਸ (ਸੰਜੌਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ) 
ਵੀ ਹਾਈਮੈਨਾਂਪਟਰਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ 
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਣਨ ਕਿਰਿਆ ਇਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ 
ਹੈ । ਬੈਲਸਿਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਹੰਦੇ 
ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਅਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਅੰਡੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ 
ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਈ ਪਰਜੀਵੀ ਹਾਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀਐਬਰਿ- 
ਓਨੀ ਕ੍ਰਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲਸਿਡ, 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਐਨਸਾਇਰਾਟਿਡ, ਬਰੈਕੋਨਿਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ` ਫਿਰ 
ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਐਡੋਂ ਤੋ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਕੇਵੇਲ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕ ਸਮੇ ਕਾਫ਼ੀ ਐਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਭਰ੍ਹਣ ਟੇ ਵਿਚ 

ਦੋਵੇ" ਲਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੌਣ । 

ਜੀਵਨ ਕਾਲ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਕਿਸਮਾਂ--ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਭਰਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

20,000 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਜਾਂ ਸੈੱਲ 

ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਮੱਕੜੀਆਂ 

ਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਐਡਾ ਇਕ ਸੌੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚਹੇ ਲਾਰਵਿਆਂ ਲਈ ਭੌਜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ 
ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਝ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਭਰਿੰਡ ਆਪਣੇਂ 

- ਛੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਿਥ ਵਾਲੋਂ ਤਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖਾਈ ਖੌਦਦੇ 

ਹਨ । ਕਈ ਕੀੜੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉੱਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਕ ਫੁੱਲਦਾਨ ਜਾਂ ਜੱਗ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਆਮ ਮੱਖੀਆਂ ਜੋ ਪੌਦਾ ਆਹਾਰੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਪੰਦਿਆਂ ਦੇ 

ਚੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਓਵੀਪਾੱਜ਼ੀਟਰ ਦੇ ਬਲੰਡ ਨਾਲ 

ਬਣ/ਉੱਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਐਪਾਇਡੀ ਸੁਪਰ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜੀ ਰੀਆੀ ਇਕਾਂਤ- 

ਵਾਸੀ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਮਾਦਾ ਮਖਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ (ਕਾਮੇ, ਰਾਣੀ) ਆਦਿ ਨਹੀ? 
ਹੌਦੀ । ਮਾਦਾ ਮਖਿਆਰੀ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਾਗ ਅਤੇ 
ਸ਼ਹਿਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਡਾ ਦੇ ਕੇ 
ਇਸਨੂੰ ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਸਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 
ਬਣਾਉ'ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਕ ਆਦਿ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਤਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ 

ਉੜਾਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇ ਐਡਾ, 
ਲਾਰਵਾ, ਪਿਊਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਸਮਾਜਕ ਕਿਸਮਾਂ--ਹਾਈਮੈਨਾੱਂਪਟਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੁਲ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਇਕ 

ਕੀੜਾ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਔਗ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਬਰਾਦਰੀ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਮਾਦਾ ਕਾਮੇ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, 
ਭਰੂਣ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਾਣੀ ਮਖਿਆਰੀ ਕੇਵਲ ਐਡੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਦੀ 

_ ਹੈ । ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਐਦਰ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੋਂ 

ਖ਼੍ਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ̀  



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਅਤੇ ਛੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ । ਨਰ ਕੀੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉ'ਦੇ । ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇ ਤਕ ਹੀ 

ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੌਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰੰਤਰ 

ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਸ ਅਤੇ ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਅਤੇ ਵੈਕਸ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੱਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਭਰ੍ਹਣ ਦੀ 

ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਲੌਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਰਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਛੌਟੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ 

ਸਜੌਗੀ ਉੜਾਨ ਤੋਂ” ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਪੈਣ ਤਾਂ 

ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ 

ਲਈ `ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਾਲੌਨੀ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਣੀ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਤਾਂ ਨਵੀ” ਰਾਣੀ ਲੈ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਣੀ 

ਵਾਲਾ ਝੁੰਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈ'ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ 

ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ 
ਭਾਜਕ ਹੀ ਹਨ । ਕੁਆਰੀ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਭਾਂ 

'ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਸਮੋ ਇਕ ਨਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦੀ 
। ਇਸ ਉਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਰ ਕੀੜਾ ਮਾਦਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀਰਜ ਰਿਸੈ 

ਕਲ ਵਿਚ ਉੱਨੇ ਸਮੇ ਲਈਂਸ਼ੁਕ੍ਹਾਣੂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 

ਤਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 
੧ ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਦਾ 

ਭਦੀ ਹੀ ਛੱਤਾ ਜਾਂ ਭੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੌਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਜੋਗੀ 

ਭਾਰੀ ਤੋਂ' ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਣੀ ਕੀੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਰਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 

'ਣ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੱ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
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ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਖੰਭ ਪੌਸ਼ੀਆਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪੇਸ਼ੀ ਤੌਤੂਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭੌਜਨ ਦੇ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ” 
ਹੀ ਖੰਭ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਡਕੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਐਡੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਣੀ 
ਕੀੜੀ ਆਪਣੀ ਭੌਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰਵਿਆਂ ਲਈ ਭੌਜਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸਮਾਂ 
ਵਿਚ ਰਾਣੀ ਕੀੜੀ ਕਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛਡਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ 

ਭਰੂਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰਾਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ” ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭੌਣ 

ਵਿਚ ਜੌ ਲਾਰਵੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੌਣੇ ਕਾਮੇ ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਭੌਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ" ਹੌਰ ਲਾਰਵਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । 

ਕੌਮ ਦੀ ਵੰਡ--ਹਾਈਮੋਨਾੱਪਟਰਾ ਦੀ ਕਾਲੌਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ- 
ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਦ 
ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੌਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਮ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਡੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਮੱਖੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਹਰ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੈਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਣਾ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲਾਂ 
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਰਿਸਾਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ 
ਹੈ । ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੱਖੀ ਭਰ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । 
ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲਾਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਲਾਰਵਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਪ= 
ਣੀਆਂ ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਸ ਦਿਨਾਂ 

ਪਿੱਛੋ" ਮੱਖੀ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਮ ਰਿਸਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤੇ 

ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ 

ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਉੜਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੀਹਵੇ' ਦਿਨ 

ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੌਣ ਵਾਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪਰਾਗ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ ਤਕ 

ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁ- 
ਰੂਪਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਰਿਪਟੌਸੈਰਕਸ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 
ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੌਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੌਖਲੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਦੀਆਂ 
ਹਨ 1 ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਲਾਕਾਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉ'- 
ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੀੜੇ 

ਚੌਕਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੱਗ ਵਰਗੇ ਬਣੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕੀੜੇਂ ਐਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੌਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 

ਟੋਹਣੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 
ਭੌਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਕ ਗਾਰਡ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 
ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਗਾਰਡ ਲੈ ਲੈੱਦਾ 
ਹੈ । ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇਂ ਕੀੜੇ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । 

ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ--ਹਾਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਕਾਲੌਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਸਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਜਦ ਇਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਖ਼੍ਰਾਕ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੱਭ ਲੰ'ਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । 
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ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੈਕਟਰ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ 

ਬਾਰ ਡਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਾਤੀ 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੱ“ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸ- 

ਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਸੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜੇਕਰ ਖ਼੍ਰਾਕ ਦਾ ਸੌਮਾ ਛੱਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਡਾਂਸ 

ਪੂਫ਼ਲ ਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ 

ਸ਼ਹੀਦ,ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ (ਖੱਬਾ) ਗੋਲ ਡਾਂਸ. 

(ਸੱਜਾ) ਪ੍ਰਛਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ 

ਡਾਂਸ ਸੌਮੋ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਮੀ. ਦੂਰ ਹੌਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 

ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਝੁੰਡ ਨਵੀ' ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਫ਼ਲ 

ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਝੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੀ , 

ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਝੁੰਡ ਪਹਿਲੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਕਾਉਟ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕੌਈ ਢ੍ਕਵੀੱ 

ਜਗਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਉਟ ਝੁੰਡ ਵਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਕਾਉਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁੰਡ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲ ਚਲ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਰ੍ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੋਮ 

ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਰਾ (ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ) --ਪ੍ਰੰੜ੍ਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨ 

ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੈਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਦਾ ਹੈ : ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ 
ਪੋਟ । ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਝਿੱਲੀ ਮਈ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੌੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । ਪਿਛਲੋਂ ਖੰਭ ਅਗਲੋ ਖੰਭਾਂ ਤੋ ਥੋੜੇ ਛੌਟੇ ਹੰਦੇ ਹਨ ਮਿਉ ਟਿਲਿਡੀ 
ਕਲ ਦੇ ਮੱਖਮਲੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਦਾ ਕੀੜੇ ਪਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ 

ਰਹਿਤ ਹਾਲਤ ਆਈਕਿਉਮੋਨ ਅਤੇ ਚੈਲਸਿਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ' 
ਦੌਵੇ` ਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਕੱਲੋਂ ਨਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਮੂੰਹ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚ੍ਰਸਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ 

ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1 ਕੈਪਾਉਡ ਅੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਟੌਹਣੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਜ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਟਾਰਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪਟ ਦੇ ਐਤਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ 

ਓਵੀਪਾਂਜ਼ੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਦਰਲਾ ਢਾਂਚਾ (ਪ੍ਰੌੜ੍)--ਸਾਰੋ ਹੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਲਗਭਗ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੀੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹ ਹੇਨ੍ਹਂ ਇਕ ਇਨਫ੍ਰਾ- 
ਬਕਲ ਚੈ'ਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌ ਨਾ-ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੋਂ ਖ਼੍ਰਾਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 
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ਪਕੜ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਜੌ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਗਏ ਹੌਣ । ਡੰਗ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਈਸੋਫੇਗਸ ਮਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਪ 

(ਔਨ-ਪੌਟਾ) ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਾਕ ਜਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । . 
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਂਪ 75 ਸਿ. ਗ੍ਰਾ. ਸ਼ਹਿਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਲਾਇਵਰੀ ਗਲੈੱਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੋ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਜੋੜਾ ਸਿਰ ਵਿਚ ਹੌਦਾ ਹੈ 

ਜਦ ਕਿ ਦ੍ਰਸਰਾ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ।; 

ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ 
ਰੱ 

1. [ਟੌਹਣੀ 2. ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰੰਹ-ਐਗ 34 ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰੋਹ-ਐਗ 4.[ ਫ਼ੈਰਿਕੇਸ 
5. ਕਾੱਕਸਾ 6. ਟ੍ਰੋਕੈੱਟਰ 7, ਫੀਮਰ 8. ਟਿਬੀਆਂ 9, ਟਾਰਟਸ 10. ਅਗਲਾ 
ਪਰ 11, ਪਿਛਲਾ ਪਰ _12. ਛਾਤੀ 13, ਐਨ-ਪੌਟਾ 14. ਪਰਾਗ-ਪਟਾਰੀ 

15. ਮਿਹਦਾ _16. ਪੇਟ ਉਵੀਪਾਂਜ਼ੀਟਰ (ਡੇਗ) 

19. ਪਰਾਗ-ਕੌਘੀ । 

17 ਦਿਲ 18. 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀਆਂ ਫੈਰਿੰਕਸ ਕੌਲ ਜਾ ਕੇ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਮੀਆਂ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋੜਾ ਫੈਰਿੰਜੀ- 
ਅਲ ਗਲੈਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਜੈਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਜੈਲੀ ਲਾਰਵਾ, ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ, ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਮਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ'ਡੀ- 
ਬੁਲਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੇਮ ਅਜੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ 
ਪਰ ਸਮਾਜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਗਲੰਡ ਇਕ ਅਜਿਹ' ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਔਡ-ਕੌਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ” 

ਹੌ ਸਕਦਾ । ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਬੰਬਲ ਮਖਿਆਰੀ, ਡੰਗ ਰਹਿਤ ਮਖਿ- 

ਆਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਰਨਾ= 

ਈਟਸ ਤੋਂ ਮੌਮ ਗਲੈ'ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੌਮ, ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 

ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਐਡਾ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ--ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਔੰਡੇਂ ਸ਼ਤ੍ਹਰਾ ਨਾਲ 

ਇਕ ਪੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੌਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ 

ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡੀਕਲ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਗ੍ਣਾਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਲਾਰਵੇਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰ, ਤਿੰਨ ਛਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਨੌ" ਜਾਂ ਦਸ 
ਪੌਟ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਮਮਫਾਈਟਾ ਉਪ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਾਰਵਾ ਸੁੰਡੀ 
ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੂਹ ਔਗ 
ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ 

ਦੇ ਜੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਐਪੋਕਰਾਈਟਾ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 
ਲ਼ਾਰਵਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਗਟ (ਮੱਖੀ ਦਾ 
ਲਾਰਵਾ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਮ- 

ਫਾਈਟਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੌ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰਝ ਐਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸੈਲੀ _ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ, 
ਟੌਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ । 

ਪਿਊਪਾ--ਐਪੌਕਰਾਈਟਾ ਵਿਚ ਔਤਲੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੀਪਿਊਪਾ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣੇ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਖੈਭ 
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ । ਪ੍ਰੋਥੋਰੈਸਿਕ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਰ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਪਹਿਲਾ ਪ੍ੰਟ ਹਿੱਸਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਿਉਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਐਗ ਸਰੀਰ ਤੱ“ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਕੋਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਡੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਕੁਝ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਏ ਨਹੀ ਬਣਦੇ । 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ--ਹਾਈਮੈਨਾਂਪਟਰਾ _ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਅਨਕ੍ਹਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਾਮੀਆਂ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਰਸਾਈ ਉੱਪਰਲੇ 

ਵਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਝਾੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਅਗਲੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਰਸਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਖਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਤੱ ਪਰਾਗ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ` ਦੂਜੇ 

ਫੁੱਲ ਤਕ ਦੀ ਉੜਾਣ ਸਮੇੱ` ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰਾਗ, ਪਰਾਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਐਗਾਂ ਵਿਚ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

`ਕ੍ਝ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੋਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਾਲ ਸਕੌਪਾ (ਪਰਾਗ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਸ) ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਜੀ ਮਖਿ- 
ਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ/ਸੇ ਤਕ 

ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪੱਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ 
ਸਕੌਪਾ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ--ਜਣਨ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ 

ਸੂਝ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਹਾਈਮੈਨਾਂਪਟਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ । 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬੋਧੀ-- ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਖਿਆਰੀਆਂ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਵਾਇਲਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਸੋਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, 
ਭਾਵੇ" ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ' ਦਿੰਦਾ । ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ 
ਜੋ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾ ਇਲਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ 
ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ 

ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਸਗੌ` ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਾਨਤ' ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਨੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਪਰੌਬੌਜਿਸ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਧਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ 
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ਵਾਲੀ ਕੰਪਾਉ'ਡ ਅੱਖ ਤਿੱਖੋਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਵਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਮੇਟ੍ਰਿਕ - ਸ਼ਕਲਾਂ 

ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਤਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ . 
ਪਹੰਚਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ--ਇਕੇ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ 

ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਛੱਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਣ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 ਛੱਤੇ ਦੇ ਗਾਰਡ ਹਰੋਕ 
ਮੇਖਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੋਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ 
ਕਾਲੌਨੀ ਦਾ ਮੈ'ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ । ਹਰੇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 

ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੀੜੇ %'ਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ̀  ਵਿਚ ਸੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤ' ਲੱਭਦੇ 
ਹਨ 'ਅਤੋਂ ਸ਼੍ਰਾਕ ਸੋਮ _ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ `ਹੌਰਨਾ ਮੈ'ਬਰਾਂ ਨੂੰ 
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਉਤਪੈਨ ਹੌਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ, 

ਭਰਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖਿਆਰੀਆਂ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

ਰਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਾਲੌਨੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜੌਗੀ ਉੜਾਣ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰਮਣੇ ਤਕ ਰਾਣੀ 
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੈੱਡੀਬ੍ੁਲਰ ਗਲੈ'ਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਨਾਲ 
ਦਸਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਸੈਘਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਕਈ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਜੈਤਰਿਕ ਗੁਣ--ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਛੁੱਤਾ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ 'ਸੋਚਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਭਰਿੰਡ 

ਅਤੇ ਮਖਿਆਰੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਛੱਤੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰੂਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਗੁਰੂਤਾ ਐਗ ਮਖਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜੌੜਾਂ ਤੇ 
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੂਤਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤੂਲਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਿਚ 
ਸਹਾਈ ਹੰਦੇ ਹਨ । 

_ ਮਹੱਤਤਾ--ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇ” ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ 
ਬੀ-ਵੈਕਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਗਿਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਇਲ ਜੈਲੀ ਜੌ 
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੁਆਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਾਂ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੌਰ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹਨ । ਕਈ ਪਰਜੀਵੀ 
ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ 
ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕੁਝ ਹਾਈਮੈਨਾੱਪਟਰਾ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 
ਕੀੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਤਣੇ ਦੀ ਆਰਾ ਮੱਖੀ । ਇਠ 
ਹੌਰ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜੋ ਛੱਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖ਼੍ਰਾਕ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੌਟੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੱਡੇ 
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ _ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੈ. 9 : 126, 



ਹਾਈ ਲਬਰਾਨ 

ਹਾਈ ਲਬਰਾਨ : ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੂਰਟੈਮਬਰਗ ਬੇਡਨ ਰਾਜ 
ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਨੈਕਾਰ ਦਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੌਮਨ ਬਸਤੀ ਦੀ.ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1281 ਵਿਚ 
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁਧ 

ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾ- 

ਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋ'ਟ 
ਕਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗਾਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਨਰ- 

ਜਾਗਰਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ 

ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਦ੍ਰੀਨ ਨੌਕਾਰ ਜਲਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਕਾਗਜ਼ 

ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਇਥੋ” ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ 111,000 (1983) 

4908" ਉ. ਵਿਥ,; 913" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 994 

ਹਾਈਲੇ ਸੈਲਾਸੀ ਪਹਿਲਾ : ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਮੈਕੋਨੈਨ, ਰਾਸਤਫ਼ਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 23 

ਜੁਲਾਈ, 1892 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਹਰਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੌ 

ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ 1924 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਂ 

ਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ 1930 ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੇ । ਬੈਠਿਆ । 

1931 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 

ਪਾਰਲਾਮੈੱਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਿਰਿਓ” 

ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਕੀਤਾ । 1935 ਈ. ਵਿਚ 

ਇਟਲੀ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 

ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਈਲੈ ਸੈਲਾਸੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ 

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤ੍ਰ 1936 ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 

ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋਣ 

ਸਮੋ ਇਸਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਡਾਨ ਵਿਖੇ ਫੌਜ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । 1941 ਈ. ਵਿਚ ਹਾਈਲੈ ਸੈਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 

ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂਪੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੇ 

ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 

ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ । ਜਨਵਰੀ, 1942 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 

ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਬਤਰਾਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਵੀ ਦਿੱਤੀ । 

ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਹਾਈਲੈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ । 
ਦਸੰਬਰ, 1960 ਵਿਚ ਕੂਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 

ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰੈਤ੍ਰ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਸੁੰਨ 1974 ਤਕ ਹਾਈਲੈ ਸੈਲਾਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ 

ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਟਰੀ 
ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੋਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 

120 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਇਸਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੰਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ 

ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ: 11 : 700 

ਹਾਈ ਵਿਕਮ : ਇਹ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਿਰ ਕਾਉਟੀ 
ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਚਿਲਟਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਈ ਦਰਿਆ 

ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ 

॥2੧= 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 

ਕਰਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬੀਚ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋ 

ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਥੇ ਰੌਮਨ ਖੰਡਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

1237 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

16ਵੀ' ਸਦੀ _ਵਿਚ _ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ _ਗਈ । 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 

ਹਾਉਸ ਤੇ ਗਿਲਡ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੈਡ ਲਾਇਨ ਸਰਾਂ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਜਾਮਿਨ ਡਿਜ਼ਰੈਲੀ _ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਸ੍ਰਖਮ ਅਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 

ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ 

ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--68,377 (1981) 
51738" ਉ. ਵਿਥ.; 0746" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁੰ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 39 

ਹਾਈਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ : ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ 
ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦੀ ਪਲੌਨਿੰਗ, ਸਥਿਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੌਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ`ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਯੋਗ 
` ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੋ" ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਘੱਟੋ 

ਘੁੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਵੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਘਣਤਾ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ 
ਕੌਟਰੌਲ ਅਤੇ ਹੌਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ 
ਕਰਕੇ, ਹਾਈਵੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਲੋ-ਆਉਟ, ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਣ ਵਾਲੇ 
_ਅਨੌਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਕੌਮ ਹੈ । ਕੁਝ-ਕ੍ _ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਕਣ 

ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ-ਕੁ ਦਾ ਐਦਾਜ਼ਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਡਿਜ਼ਾਈਨ--ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ 
ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ 
ਖ਼ਾਸ ਅੰਗ ਹੈ । ਇਹ ਪਲੈਨ ਦੂਜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼, ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਢਲਾਣ ਅਤੇ 

ਮੌੜ- ਨਿਕਾਸ-ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਵੇ 
ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉ'ਦੀ 
ਹੈ । ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕ੍ਰਝ ਕ੍ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 
ਕਰਦੇ ਸਮੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

(ਉ) ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ---ਪ੍ਰੰਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟਾਈ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਪੁੱਟੇ 

ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਟੜੀ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
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ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ , ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਭੰਤਿਕ ਗ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ' 

ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ 
ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੈਯ੍ਰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 

ਅਜਿਹੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 
ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 125 ਮੀ. ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਘਣ 

ਮੀ. ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 600 ਹਾਰਸ-ਪਾਵਰ ਦ/ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 
ਮੌਟਰ ਚਲਾਉੱਦੀ ਹੈ । 

(ਅ) ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ--ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀ 
ਮੌਟਾਈ ਅਤੋਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਪਹਿਲੂ ਹੈ । ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ 
ਭਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੌਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੌਟਾਈ 
ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉਣ 

ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਧੌਰੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 

(ਏ) ਨਿਕਾਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ--ਜਲ ਨਿਕਾਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਕੌਮ ਹੈ । ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਨਿਕਾਸ- 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਉੱਚੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਉ 

ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੌਵੇ' ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ 

ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ । ਜਲ 
ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੈਚਮੈ'ਟ ਖੇਤਰ, ਸੁਭਾਵਕ 

ਵੱਧ ਤੋ` ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਸਤੇ 

ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਲ-ਨਿਕਾਸ 

ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ" ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 
ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

1. ਅਨ੍ਮਾਨਤ ਵਹਾਉ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ; 2. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੂਹ ਦਾ 
ਨਾਪ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਣਤਰ; 3. ਨਿਕਾਸ ਸੂਹ ਦਾ ਨਾਪ; 

4. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੂਹ ਅਤੇਂ ਨਿਕਾਸ ਮੂੇਹ ਵਿਚਲੀ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਉਚਾਈ । 

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ" ਪਹਿਲੌ" ਹੀ ਤਿਆਰ ਤੋਂ 

ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੇਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ 

ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੀਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਾਈਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੌੜ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਜ਼ਹੂਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕੌਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੋਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 
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ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ--ਭਾਵੇ" ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 
ਮੁਕਮਲ ਹੌਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ 
ਹੈ। 

ਮਿੱਟੀ ਦਾਵਿਛਾਉਣਾ--ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਨੀ- 
ਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ 

ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 

ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ--ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉਣ ਤੌ` ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਰੋਲਰ ਹਵਾ ਵਾਲੇ 

ਪਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜ ਕਲ੍ਹ 

ਕੰਪਨ ਰੌਲਰ ਵੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ 

ਰੌਲਰਾਂ ਦੀ ਆਵ੍ਰ੍ਤੀ ਲਗਭਗ 3400 ਕੰਪਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ--ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੋਚਾਲਨ ਹਾਈਵੇਂ ਇੰਜ- 
ਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ । 

ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ" ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ_ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲਣਾ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੋਤਵ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕੌਮ ਕਰਨੇ 
ਪੈਦੇ ਹਨ : 

(1) ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ; (2) ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾ= 

ਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡ-ਰੇਂਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ; _(3) ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ; 
(4) ਉਪਯੁਕਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਕੰਟਰੌਲ ਯੰਤਰ ਫ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ 
ਲੌੜ ਅਨ੍ਸਾਰ ਗਤੀ-ਰੌਕ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ (5) ਮੌੜਾਂ ਆਦਿ ਤੇ 

ਢਲਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਆਦਿ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 
ਹਾਈਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈੱਦੀ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ 
ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਈਵੇਂ ਸੈਭਾਲੇ ਵਿਚ 

ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 450 

ਹਾਸਪੀਟਲਰਜ਼ : ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਸੇਵਾ ਤੇ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਇਸ ਧਾਰਮਕ, ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਾਸਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਸੇੱਟ ਜੌਨ ਆਫ਼ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ, ਨਾਈ- 
ਟਸ ਆਫ਼ ਰੌਡਜ਼ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਹੌਰ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥ! 
ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ ਜੌ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੇੱਟ ਜੌਨ 
ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ! ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 1099 ਵਿਚ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ 
ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੌਣ ਮਗਰੌ' ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਰਾਰਡ ਨੇ ਯੋਰੌਸ਼ਲਮ 
ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਹੌਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 
ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 

ਕਈ ਹੌਸਟਲ ਬਣਵਾਏ । ਲਾ ਰ੍ 

ਜਖ਼ਮੀ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸਥਾ ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ 



ਹਾਸਪੈਟੋ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਕੌਮ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਸਥਾ ਵਜੋ ਸਥਾਪਤ ਹੋ 

ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਜਦੋ 1391 ਵਿਚ ਐਕਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦੀਆ 

ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਸਪੀਟਲਰਜ਼ ਪਿੱਛੋ ਹੱਟ ਕੇ ਸਾਈਪਰਸ ਆ 

ਗਏ ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ 

ਲਿਆ । 1309 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਡਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹਸ- 

ਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ । ਉਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂ- 

ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੂਮੱਧ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੌਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ । 

ਤ੍ਰਕਾਂ ਨੇ 1599 ਵਿਚ ਰੌਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ 1530 ਵਿਚ 

ਸਮਰਾਟ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵੇਂ' ਨੇ ਹਾਸਪੀਟਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉੱ'ਦਿਆਂ 

ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ _ਕਰਦਿਆਂ _ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 

ਚਾਲ੍ਹ ਰਖਿਆ । 17ਵੀਂ-18ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਾਸਪੀਟਲਰਜ਼ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ 1798 ਵਿਚ ਮਾਲਟਾ ਉਤੇ ਨੰਧੋ- 

ਲੀਅਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਭਾਵੇ' ਇਸ ਸੈਸਥਾ ਕੌਲ ਇਸ ਵੇਲੋਂ 

ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀ' ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ 
ਇਤ 

ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ,--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 5 : 148, 

ਹਾਸਪੇਂਟ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ 

ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ ਮ੍ਕਾਮ 

ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ । ਕੌਟੂਰੂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ” ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚਿਤਵਾਦਿਗੀ ਉਪ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ 

ਹੈ । ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਸਤੀ ਕਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 

ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 

ਇਹ ਨਗਰ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਨੇ 1509 

ਈ. ਤੇ 1530 ਈ. ਦੌਰਾਨ ਨਾਚੀ ਨਾਗਲਾ ਦੇਵੀ, ਜੌ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਲਾਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਏ ਸਨ । ਇਸ ̀  

ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਦਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

` ਆਬਾਵੀ--65, 342 (1971) 

15? 16" ਉ. ਵਿਥੇ,! 76? 24/ ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗੁ. ਇੰਡ, 13 : 204 

ਹਾਸ਼ਮ : ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਸਰੌਦੀ 

ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਰੌਂਮਣੀ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਹਾਸ਼ਮ 

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੋ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ 

ਜਨਮ-ਸਥਾਨ, _ਜੀਵਨ-ਕਾਲ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ 

ਮਤਭੇਦ ਹਨ । ਫਿੱਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੀਵਨ- 
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ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਉ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ- 
ਸਰ ਵਿਖੋਂ 1752 ਈ. ਵਿਚ ਹਾਜੀ ਮ੍ਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ 
ਮੈਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਕ ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌ ਪੀਰੀ-ਮੁਰੀਦੀ ਤੇ ਹਕੀਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਗਹਿਰੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਸ਼ਮ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ' ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ 

ਕਵੀ ਬਣ ਸਕਿਆ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ ਦਾ 
ਉਪਨਾਂਮ ਸੀ । ਜਦੋ" ਇਸਦੀ 'ਹਸ਼ਮਤ' ਵਧੀ ਤਾਂ ਲੌਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ 
ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ । ਪੀਰੀ-ਫ਼ਕੀਰੀ, ਹਕੀਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਐਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇਂ ਇਸ ਮਹਾਂਕਵੀ 

ਬਾਂਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਂਰੀ 
ਕਵੀ ਸੀ । ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ _ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਰਣਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਉਂਢ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ੌਕ ਮਾਹੀ 

ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਰਸਦਾ' ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ 
ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1823 ਈ. ਵਿਚ 
ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਥਰਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੌਟ ਵਿਖੇ ਹੈ । 
ਮੋਨਿਆ ਜਾਂਦ' ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਰਿ-ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਇਨਾਮ 
ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ । 

'ਹਾਸ਼ਮ' ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ 
ਜਾਂ ਨਹੀ" ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਗੌਚਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਮਰਸੀਆ-ਗੌ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਸੀ । ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਵੀ ਸੀ, 
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨ੍ਹਠੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ 
ਲੰਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਬੌਸ਼ੂਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ । 

ਸੱਸੀ-ਪੁੰਨੂੰ, ਸੌਹਣੀ-ਮਹੀ'ਵਾਲ, ਸ਼ੀਰੀਂ-ਫ਼ਰਿਹਾਦ, ਹੀਰ-ਹਾਸ਼ੇਮ 
(ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਕੀ ਬਿਰਤੀ), ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ, ਦੌਹੜੇ, ਡਿਉਢਾਂ, ਕਾਫ਼ੀਆਂ, 
ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹ, ਵਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯੂਸਫ਼ ਜ਼ੁਲੈ- 

ਖ਼ਾਂ, ਮਸਨਵੀਂ, ਗੋਜਿਮੁਆਨੀ ਆਦਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਵੱਯੇਂ, ਪੋਥੀ ਹਿਕਮਤ, ਪੋਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੀ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਸੀ-ਪੁੰਨੂੰ, ਦੌਹੜੇ ਅਤੇ ਡਿਉਢਾਂ 
ਹੀ ਹਨ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ-ਗੋਈ 

ਦਿਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਫੜਦੀ ਹੈ । ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ 'ਸੱਸੀ` ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਠੀਕ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੌ ਵਾਰਸ ਦੀ 'ਹੀਰ', ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ 

ਦੀ 'ਸੋਹਣੀ', ਪੀਲੂ ਦੇ 'ਮਿਰਜ਼ੇ' ਤੇ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ 'ਪ੍ਰਰਨ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੈ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ” ਦੀ 
ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੌਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ--'ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ 
ਸੱਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆਖੀ,ਘਰ ਘਰ ਬਿਰਹੌ' ਦਾ ਮੁਆਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 
ਮਾਰੂਥਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ` । 

'ਸੱਸੀ' ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਤ ਜਾਪਦੀ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉਣ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵੀ ਦਾ ਹੌਰ ਕੌਈ 
ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ । ਦਵੱਈਆ ਛੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਸ 
ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ 196 ਬੰਦ ਹਨ । ਸੈਜਮ ਤੇ ਸੈਕੌਚ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ 

ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਘਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ : 

ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰੁਮਾਂਸ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ 

ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਬਿਆਨ ਸੂਤਰ- 

ਬੱਧ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੌ` ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼ੈਲੀ ਰਚਨਹਾਰ 

ਦੀ ਕਾਰ਼ੀਗਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੀ, 

ਭੁੱਜਦੀ, ਲੁੱਛਦੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਡੌਲਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ 

ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਵਿਕਲਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ :-- 

ਨਾਜ਼੍ਕ ਪੈਰ ਮਲ੍ਹਕ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਂ, 

ਬਾਲ੍ਹ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿਚ ਥਲ ਦੇ ਜਿਉਂ ਜੰ ਭੁਨਣ ਭਠਿਆਰੇ । 

ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਵੜਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ ਸਿਦਕ” ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੇ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਲੌਕ ਜਾਂ ਦਵੱਈਏ ਛੰਦ ਦੇ ਤੋਲ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੈ 

“ਦੌਹੜੇ' ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਛੰਦ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 

“ਦਰਿਆਇ ਹਕੀਕਤ” ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ 

ਡਾਵਾਂ, ਰਹੱਸਮਈ ਅਨ੍ਭਵਾਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਰੈਗਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੌੜ ਭਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਛੰਦ 

ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੁਹ ਲਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਲਹਿੰਦੀ 

ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਦੀਆਂ 'ਡਿਉਢਾਂ' ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਗਰ 

ਧੋਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ 

ਕਿਰਤਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸਦਾ 'ਸੌਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲ' 'ਸੱਸੀ' ਤੌ" ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 

ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਤੇ ਸੈਜਮ ਹੈ । ਇਸਦੀ 'ਹੀਰ` ਮੁਕਬਲ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 

ਰਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਰਸਾਉ= 

ਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਰਤਾ 'ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ' 'ਸ਼ੀਰੀ” ਫ਼ਰਿਹਾਦ' ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ 

ਦੀ ਸਭ ਤੱ` ਕਮਜ਼ੌਰ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ 

ਕੌਮਲ ਗੈਭੀਰਤਾ, ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ 

ਸੁਵੈਨਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 'ਉਮਰਿ-ਖ਼ਯਾਮ' ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਕਵੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਬੇਖ਼ੁਦੀ, ਕੌਮਲਤਾਈ, ਦਬੀ ਦਬੀ ਦਿਲਗੀਰੀ 

ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ ਠੇਠ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਭਰੀ ਰਵਾਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਦਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਸਤ ਬਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੈ ਬੇਮਿਸਾਲ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਰੁਮਾਂਸ, ਬਿਰਹਾ, ਰਹੱਸ ਤੇ ਤਸੱਵ੍ਫ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਧਨੁਖੀ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ 

ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੁਹੈਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸਦੀ ਮਹਾ- 

ਨਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ :--- 

ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਸ਼ਮਤ ਬਰਕਤ, ਗਿਣਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ । 

ਦੁੱਰਿ=ਯਤੀਮ ਜਵਾਹਰ ਲੜੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੱਢ ਲੁਟਾਏ । 

ਹ. ਪੂ.--ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ--ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ; 

ਦਾਸਤਾਨਿ ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ--ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਸ-- 
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ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੌਗਲ; ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ--ਹਰਨਾਮ 
ਜਿੰਘ ਸ਼ਾਨ, 

ਹਾਂਸਾਨ, ਓਲਾ : ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਆਧ੍ਨਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਤੇ 
ਆਲੌਚਕ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਨਵੰਬਰ, 1860 ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਕੰਨੈ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਨਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਲੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡੌਨਮਾਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ 

ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ '12%ਲ' (1884) ਤੇ 
']੧0੬0॥੦' (1885) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੌਨੈ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 
ਦੀ ਮਹਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਨੌਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਤੌਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੇ '8009019੩ /॥੧07058' (1887) 

ਨਾਮਕ ਰੇਖਾ=ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਲਿਖੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਠਾਉਣੀ 

ਪਈ, ਜਿਸ ਤੱ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 

1889 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਰ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰਡ ਤੇਂ 
ਉੱਥੇ` ਤੁਰਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । 1892 ਵਿਚ ਇਸਨੇ '0ਗਡ 06੬3 

੧3806 ਨਾਮਕ ਕਾਵਿ-ਸੋਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਤਸ਼ੇ ਦਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਤੇ ਇਕ ਆਤਮ-ਕਥਾਤਮਕ ਨਾਵਲ 'ਏ ਜਰਨੀ ਹੌਮ' (1895) 
ਲਿਖਿਆ । ਜਿਵੇ` ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਤੀਬਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਿਮ ਸਮੇ ਤਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਵਿਕ ਛੂਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ । 

ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਰਾਂ, ਵਿੱ. ਪੰ. 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 26 ਸਤੰਬਰ, 1925 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹਾਂਸਾਨ ਓਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲੀ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 894; ਐਨ. ਬਿ, 11 : 165. 

ਹਾਂਸੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 
ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ 

ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਸਾ ਸੜਕ 
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 
ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 
ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ - ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਆਰੀਆ ਲੌਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇ' ਤੋਂ ਵੱਸੋ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਣ ਤੌ“ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਇਕ 
ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਇਤਿਹਾ- 

ਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀ` ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਜੈਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਥੱਲੇ ਤਨਵਰ-ਰ'ਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲਗਭਗ 1000 ਈ. ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ ਦੀ 
ਜਾਗੀਰ ਬਿਸਾਲ ਦੇਉ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਸੀ । 

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ. 
ਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 1192 



_ਰਾਂਸੀ 144 

ਈ. ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ ਮੁਹੈਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 
1354 ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੌ` ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸੀ ਸਥਾ- 

ਨਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1411 ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ 
ਖਿਜਰ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੌ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਪਿਛੋ ਲੌਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । ਅਕਬਰ ਵੌਲੋ ਹਿਸਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ- 

ਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਹਾਂਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 

ਅਠ੍ਹਾਰਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ 

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵੱਲੋ" ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿ- 
ਆਣਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ 

ਲਈਆਂ ਸਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਹੀਮ ਦਾਉਦ ਖ਼ਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਰੁਹੀਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਨਸਾਉਣ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਰ ਅਗੇ 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 
ਜਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਸੀ 
ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆ ਪੁੱਜਾ । ਸੰਨ 1781 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਰ੍ਹਮਤ 
ਨੇ ਨਾਜਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ 
ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ । ਅਗੌਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਸਮਝ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ' ਜੀਂਦ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤੈਅ 
ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ, ਰੌਹਤਕ, ਮੈਹਮ ਅਤੇ ਤੌਸ਼ਮ 

ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 

ਸੰਨ 1783 ਵਿਚ ਇਥੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ । ਸੰਨ 1795 ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਟਾਮਸ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਂਮ ਬਣਾਇਆ । ਸੰਨ 1803 ਦੇ ਐੱਗਲੋ- 

_ਮਰਹੱਟਾ ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਐਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਸਨ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 
ਵਿਚ ਬੇਠੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਐਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾ- 
ਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮੇਂ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਜਰ ਸਟੈਫਰਡ 

ਦੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ 11 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਫਿਰ ਹਾਂਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ 
_ਕ੍ਾਊਨ ਥੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਵਾਨ ਕੌਰਟ- 
ਲੈੱਡ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ 
ਇਕ ਪਿੰਡ, ਹਾਜਿਮਪ੍ਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਸੰਨ 1902 ਵਿਚ 

ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਲਈ ਚੌਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਇਥੋ” ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 
ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਥੋਂ` ਦੇ ਕਿਲੋ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਿਲੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 

`_ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਹਾਂਸੀ_ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਲੋਬੈਦ 
ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਕਿਲੋ 
ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇਂ-ਪੂਰੋ ਖੂਹ ਅਤੇ ਸੱਯਦ 
ਨਿਆਮਤ ਉਲਾ (ਜਿਹੜਾ ਗ਼ੌਰੀ ਦੇ ਹੱਲੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਸੀ) ਦਾ ਰੌਜ਼ਹਾ ਹੈ । ਸੈਨ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 
ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਾਰ ਕੁਤਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਕਬਰੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 
5 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੌਜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਟਿੱਲਾ ਅਤੇ 
ਮਸਜਿਦ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਸੂਦ -ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਉਪਰਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਰੂੰ ਪਿੰਜਣ 
ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬੇਨ੍ਹਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ 
ਧਾਤ ਦਾ ਕਮ ਵੀ ਹੁਦਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--50, 322 (1981) 

29” 05' ਉ. ਵਿਥ.; 78” 58" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਖੂ.-ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 13 : 25; ਐਨ ਬਿ. ਮਾਂ, 5 : 690 ਤੂ ਦੀ 
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 

ਹਾਕਾ : ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੌਕ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਫੂਕ- 
ਯੈੱਨ, ਫਾਰਮਸਾ ਗਵਾਂਗਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਨਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਗਵਾਂਗਡੌੰਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਈਯੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੌਕ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਟੁੰਗ 
ਅਤੇ ਹੌਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਂਗਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ 
ਸਨ । ਇਹ ਤਾਤਾਰ, ਮੋਗੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੰਈ 

ਯਾਂਗਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਵਸੇ । ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੌਕ ਬਾਗ਼ੀ 

ਮੌਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਰਹਿਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਕੰਮ.ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ 

ਵਿਚ ਆਸਟੇਲੀਆ ਜਾਂ ਵਸੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮੀ ਚਰਵਾਹੇ 
ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੌਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਚੀਨੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨਡਾਰਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 8? ; ਨਿਊ, ਯੂ. ਐਨ, 7 : 4022, 

ਹਾਕਿਮ (ਫ਼ਾਤਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ) : ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਬੂ-ਅੱਲੀ 
ਮਨਸੂਰ ਅਲ-ਹਾਕਿਮ ਸੀ । ਦਸਵੀਂ-ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਸਰ 

ਉੱਪਰ ਫ਼ਾਤਸੀ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਬ੍ਰ-ਮਨਸੂਰ 
ਨਿਜ਼ਾਰ ਅਲ -ਅਜ਼ੀਜ਼ (975-96) ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ । ਹਾਕਿਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਰਧਿਕਾਰੀ ਸੀ । ਇਹ 

11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 996 ਈ. ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । 

ਇਸ-ਸਮੇ' ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੂਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦ 

ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ 
ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਾਈਆਂ 
ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੌ ਕਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ । ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਗ਼ੈਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾਂ ਫਿਰਕਾ 'ਦਰੂਜ੍ੀ' 
ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆਂ । 

ਇਸਨੂੰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1021 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੱਤ ਅਲ-ਮਲ੍ਹਕ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਉਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਲਾਇਆ ਸੀ । 
ਹ. ਪੂ.--ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਅਰਬਜ਼--ਹਿੱਤੀ 
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ਹਾਕੀ : ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਖਤ ਬਾਲ 

ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ-ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੰਡੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ । ਦੌਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿਟ 
ਲਗਾਕੇ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਹਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਥੇ 

ਤੇ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ` ਹਾਕੀ ਨੂੰ 

ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਡ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ= 

ਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖੱਡ 2000 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ 

ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ, ਰੌਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵੀ 

ਖੋਡੀ ਜਾਣ ਲਗੀ । ਸੰਨ 1939 ਵਿਚ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ 

ਖੋਜ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਡੀ ਦੀ ਖੇਡ 

ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ _514- 449 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ! 

ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੋ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਧਾਂ ਉਤੇ 

ਚਿਤਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 

ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੁਲਭ ਹਨ ਕਿ ਆਜੈਕਸ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡ ਖੇਡਦੇ 

ਸਨ । ਸਬ੍ਰਤਾਂ ਤੱ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਅਮਰੀਕਨ 

ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡ 

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਨਿਯਮਬੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਲਗਭਗ _19ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋ” 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੌਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 

ਉਦੋ ਹੀ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਨਿਯਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । ̀ ਇਸ ਵਕਤ 

ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਵਿਮਬਲਡੱਨ ਕਲੱਬ (1883) ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਦਾ 

ਅਸਲੀ ਮੁੱਢ _18 ਜਨਵਰੀ, 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਹੌਰ `ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 

ਬੁੱਝਾ । ਸੰਨ 1895 ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ 

ਇੰਗਲੈ'ਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈੱਡ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੌਇਆ 1 ਸੈਨ 1900 ਵਿਚ 

ਆਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਬੌਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇੰਗਲੈ'ਡ, 

ਆਇਰਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੰ'ਡ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 

ਸਨ । ਸੈਨ 1934 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਸੈਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੋ ਮਿਲ ਕੇ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

ਬਣਾਈ । 

ਹਾਕੀ ਦੀ ਆਧ੍ਰਨਿਕ ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਉਪਦੀਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਤੇ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਫੈਲੀ । ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ 1908 

ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 1920 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1928 ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੌਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੌਲੇਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਡਾੱ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਓਲਿੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਆਧ੍ਨਿਕ,ਖੇਡ ਬੇਸ਼ਕ 

ਸ਼੍ਰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਪਰ 

ਹੁਣ ਤਕ ਓਲਿੰਪਿਕ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਢੇ ਹੋਰ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਡੌਂ ਬਾਅਦ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਉੱਠ ਖੜੀ 

ਹੁਈ । ਕੁਝ ਇਕ ਜ਼ਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ̀  

1886 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਾਕੀ . 
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ਕਾਫੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧ 
ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼, 
ਬਰਤਾਨੀਆ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀ- 
ਲੈੱਡ, ਸਪੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਰੀਆ, ਮਲੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਈ 
ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਸੈਨ 1932 ਵਿਚ ਲਾਸ ਏ'ਜ਼ਲਜ਼ 

ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨੀ ਨੂੰ 
ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮਾਲ ਹੀ ਮੋਨਿਆ ਸੀ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕੀ--ਭਾਰਤ. ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋ ਹੀ 
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਿਯਮਬੱਧ 

ਹਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋ ਆਈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ 
ਵਿਚ । ਸੈਨ 1855 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬਾਂ ਹੱਦ 

ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖੰਡ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ 
ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ 

ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਬੀਟਨ _ਕੱਪ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 
ਸੰਨ 1895 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰ੍ਹ ਹੋਇਆ । ਦ੍ਰਸਰਾ ਵੱਡਾ 

ਟੂਰਨਾਮੈ'ਟ ਆਗਾ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ 1896 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਇਆ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈ'ਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਉੱਘੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕੀ 
ਦਾ ਕੈਟਰੌਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ । ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1908 ਵਿਚ 
ਬੋਗਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਰ ਰਾਜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਸੈਨ 
1925 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਦੇਸ਼ 

ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 1908 ਵਿਚ.ਬੈਗਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ 

1920 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸਿਰੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤੀ । ਔਤ ਸੈਨ 1924 ਵਿਚ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਅਨ 
ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਈ. ਲਾਰਡ 
ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਤਵ ਲਈ ਸੱਦੇ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ । ਸਤੰਬਰ, 
1925 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ 
ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ 'ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਕਰਨਲ ਬਰ੍ਹਸ ਟਰਨਬ੍ਲ 
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਐਚ. ਅਨਸਾਰੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਸੈਸਥਾ _ 1925-27 ਤੱਕ ਕੋਈ 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ 
ਦਫਤਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ. ਟੀ. ਪੀ. 

ਮੈਟਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਆਈ. ਬਰਨ ਮ੍ਰਰਦੌਚ ਇਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ । ਇਸ ਸਮੇ` ਹੀ ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ 

ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨੇ 

ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਲਐਚ. ਟਾਟਾ 

ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤਕ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਰਹੇਂ । ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਤੋਬਰ 87) ਸ੍ਰੀ ਆਰ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਨ । 



ਹਾਕੀ 

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਔਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈ“ਟ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ' ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰ੍ਹ ਟੂਰਨਾਮੈ'ਟ ਦਿੱਲੀ, 

ਰੈਨੀਫਰੈਕੇ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਦਰਾਸ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡ ਕੱਪ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈ'ਟ ਜਲੰਧਰ । 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਂਕੀ-- 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਿਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਾਣਾ ਹੈ । ਨਿਯਮਬੱਧ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਫ਼ੌਜੀ 

ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹਾਕੀ 

ਟ੍ਰਨਾਮੈਂਟ 1903 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 

1925 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਸਿਰ 

ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਚ 50%6 

ਤੱ ਲੈ ਕੇ 9096 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ; ਹਨ । ਇਥੋ ਤੀਕ ਕਿ 
ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਨਿੱਖੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਸੈਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 

ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ` ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 

ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, 
ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਜੀਤਮੰਸੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ 

ਸਿੰਘ (ਰੇਲਵੇ) ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹਨ । ਉਵੇ' 
ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦ: ਨਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ । 

126 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਾਕੀ,ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾ- 
ਰਡ ਵੇਖਣ ਤੌਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੌਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲਿੰਪਿਕ ਟੀਮ ਵਿਚ,ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) 

ਸਾਲ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ 

1998 ਨ 

1939 ਨ 

1936 3 
1948 6 

1952 9 
1956 13 

1960 11 
1964 14 

1968 13 
1972 9 
1976 ? 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 

ਟ੍ਰਨਾਮੈੱਟਾ ਵਿਚ ਵੀ 509%/ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੌਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਹੰਦੇ ਹਨ । 

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਂਡਾਂ 

ਸਾਲ ਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ 

1958 _ਟੋਕੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਕੌਰੀਆ 

1962 ਜਕਾਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

1966 ਬੈ“ਕਾਂਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਪਾਨ 

1970 ਬੈਕਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ 

1974 ਤਹਿਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ` ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

1978 ਬੋਕਾਕ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

1982 ਦਿੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

1986 ਸਿਓਲ ਦੱ. ਕੌਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ 

ਵਰਲਡ ਕੱਪ 

1971 ਬਰਸਲੌਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੇਨ ਭਾਰਤ 

1973 ਐਮਸਟਰਡਮ ਹਾਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਪੱ. ਜਰਮਨੀ 

1975 ਕੁਆਲਾ ਲੰਪ੍ਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱ. ਜਰਮਨੀ 

1978 ਬਵੇਨਸ ਏਰੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੈ'ਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

1983 ਬੈਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱ. ਜਰਮਨੀ . ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
1986 ਲੰਡਨ ਆਸਟੇਲੀਆ ਇੰਗਲੰ“ਡ ਪੱ. ਜਰਮਨੀ _ 
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ਓਲਿੰਪਿਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ 

ਜਾਲ ਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ 

1908 ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈੱਡ 

1920 ਐੱਟਵਰਪ ਇੰਗਲੈ'ਡ 

1928 ਔਮਸਟਰਡਮ ਭਾਰਤ 

1932 ਲਾਸ ਏਜਲਸ ਭਾਰਤ 

1936 ਬਰਲਿਨ ਭਾਰਤ 

1948 ਲੰਡਨ ਭਾਰਤ 

1952 ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਭਾਰਤ 

1956 ਮੈਲਬੋਰਨ ਭਾਰਤ 

1960 ਚੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

1964 ਟੌਕੀਓ ਭਾਰਤ 

1968 ਮੈਕਸੀਕੌ ਸਿੱਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

1972 ਮਿਉਨਿਖ ਪੱ. ਜਰਮਨੀ 

1976 ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈੱਡ 

1980 ਮਾਸਕੋ ਭਾਰਤ 

1984 ਲਾਸ ਏਜਲਸ ਪਾਕਸਤਾਨ 

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 

ਤਮਗ਼ਾ ਤਮਗਾ ਕਪਤਾਨ 

ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਕਾਟਲੰ'ਡ ਅਤੇ 

ਵੇਲਜ਼ 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ 

ਹਾਲੈ'ਡ ਜਰਮਨੀ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 

(ਈ. ਪਨੀਗਰ) 

ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖ਼ਾਰੀ 
ਜਰਮਨੀ ਹਾਲੈੱਡ ਧਿਆਨ ਚੰਦ 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਾਲੈੱ'ਡ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ 

ਹਾਲੈ'ਡ ਬਰਤਾਨੀਆ __ ਕੇ. ਡੀ. ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ . ਪੱ. ਜਰਮਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਸਪੇਨ ਐਲ. ਡਬਲਯੂ. ਕਲਾਡੀਅਸ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਿਬੀਪਾਲ ਸਿੰਘ 

(ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ) 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ___ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਰ੍ਰ੍ਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ___ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ 

ਸੈਨਾ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 

ਹਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਪੱਖ ਤੋਂ 

! ਨਹੀਂ ਸਗ” ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੋ ਵੀ ਇਸ ਖੌਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 
'ਸ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮਲੌਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 
।ਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਖੌਡਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ 

$ । ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਚ ਸਿਖਲਾਈ 
| ਦੇ ਰਹੋ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੌ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ 

ਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ 
। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ 
ਮ ਜੌ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੌ 
ਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫਰਕ--ਏਸ਼ੀਅ' ਵਿਚ 
'ਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੌ ਹੀ ਸਿਰ= 

ਡ ਮੁਲਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮਲੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ 
ਗੀ ਹਾਕੀ ਖੋਡਦੇ ਹਨ । ਯੂਰਪੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ 
ਰੁਮਨੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈ'ਡ ਤੇ ਸਪੇਨ 

ਆਦਿ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ 
ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਚਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਲੈਬੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ 
ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਖੇਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲ _ਖਿਚਵੀ' ਚੀਜ਼ ਨਹੀ 
ਹੰਦੀ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦਾ 

ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਖੋਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮ--ਇਹ ਖੇਡ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਠੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਮੌਤਵ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੌਲ ਵਿਚ ਸੁਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ 

ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਮੈਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ 
ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਫਾਰਵਰਡ, 3 ਹਾਫ ਬਕ, 2 ਫੁਲ 
ਬੈਕ ਤੋਂ ਇਕ ਗੌਲ-ਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 

ਦੀ ਵਰਦੀ ਇਕ ਰੰਗ _ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ _ਗੌਲ ਕੀਪਕ 

(ਗੋਲਚੀ) ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੌਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 

ਹਾਕੀ 



ਹਾਕੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੌਲ-ਕੀਪਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ _ ਲੈੱਗਗਾਰਡ, 
ਸ਼ਿਨਗਾਰਡ, ਇਕਨਾਮੀਕਲ ਗਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਕੀ ਦੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਬਾਲ ਜਿੱਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ 
ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਲ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰਤੜੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਲ ਦਾ ਭਾਰ 5=ੂੰ ਤੋਂ 5ਟੂੰ ਐੱਸ ਤਕ ਤੇ ਘੇਰਾ 8=੍ਰੇਡੂੰ ਤੋਂ` 9ਡੂੰ ਸੈ. 
ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਉਣ ਰਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ 
ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ 

ਇਕ ਖਾਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਮੌਟਾ 

ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਕੀ ਦਾ ਐਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਚਪਟਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਲ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਕੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 5.1 ਸੈਂ'. ਮੀ. ਦੇ ਘੋਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੱ“ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 38 

ਐੱਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 23 ਐੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ 

ਕੱਦ ਅਨਸਰ 80.38 ਸ਼ੈ, ਮੀ. ਤੋਂ 91.4 ਸੈ'. ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੋਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਵਿਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । 

ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਗਜ਼ (91.4 ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 
55 ਤੌ" 60 ਗਜ਼ (54.8 ਮੀ.) ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਇੰਚ ਮੌਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਚੌੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੌ 
3 ਇੰਚ ਮੌਂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ 
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ ਲਾਈਨ 25 ਗਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਖਵਾਉ'ਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਗੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੌ 25 ਗਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਵਾਲੀਆਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ 
ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 4 ਗਜ਼ ਚੌੜਾ ਗੌਲ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪੋਲ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਗੌਲ ਡੌ' 16 ਗਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਡੇਂ ਇਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਲਾਈ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 
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ਸਟ੍ਹਾਈਕਿੰਗ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੈ । 
` ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੌ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੋ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟੀਮ 
ਇਕ ਅਔਪਾਇਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਅਧ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੌ“ ਕਰਾਉਣਾ 

ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਔਪਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੋਵਾਰੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਰੇ 

ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਮਾਂ ਪਾਲਕ (ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ) ਹੁੰਦਾ 

ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਰੁਕ ਗਈ 

ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
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ਖੇਡ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੌ` ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਸਾ 

ਮੱਲਣ ਲਈ ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ 

ਖਿਡਾਰੀ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ) ਬੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਅਸਲੀ ਖੇਂਡ ਬਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ 
ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੌਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੱਜੋ 

ਪਾਸੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੋ ਹੌਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਢੇ 

ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਾਲ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੋਵੇ' ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਰੀ 
ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਕੀ ਨਾਲ 
ਹਾਕੀ ਟਕਰਾਉਦੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇ” 

ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 
ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਬਾਲ ਤੋ 4.57 ਮੀ. 

ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਂ--ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 35-5-35 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 35 ਮਿੰਟ ਖੇਡਣ ਪਿਛੋ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੌਵੇਂ'` ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ 

ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇ 

ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਹੌਰ;ਦਿੱਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ” ਟੀਮਾਂ 7ਡੂ ਮਿੰਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 7ੜੂੰ ਮਿੰਟ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਹੌਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ' ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋ' ਹੀ ਖੰਡ 
ਬੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ̀ ਨੂੰ ਜੇਤ੍ਰ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਝ 
ਕਰਨ ਤੌ` ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋ” ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 
ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੌਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ 

ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੌਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੌਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨ . 
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇ 

ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਗੋਲ--ਗੌਲ ਉਦੋਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਬਾਲ ਗੌਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 

ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟ 
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ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਘੇਰੇ (ਸਰਕਲ) ਵਿਚੋਂ” ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ 
ਦੀ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਹੀ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ :-- 

ਕਾਰਨਰ--ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ” 
ਕੌਂਦੀ ਰਖਿਅਕ ਖਿਡਾਰੀ 25 ਗਜ਼ ਲਾਈਨ ਤੌ ਅੰਦਰ ਅਚਨਚੇਂਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੇਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਬਾਲ 

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਵਲੀ ਲਾਈਨ ਤੌ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਢਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਹਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਾਰਨਰ 
ਫ਼ਲੈਗ ਤੱ 5 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੌਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗੋਲ ਵਾਲੀ 
ਲਾਈਨ ਤੱ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

9. ਪੌਠਨਲਟੀ _ਕਾਰਨਰ--ਜੇਕਰ ਕੌਈ ਰਖਿਅਕ ਖਿਡਾਰੀ 

ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰੇ` ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੌਲ ਲਾਈਨ ਤੋ ਬਾਹਰ 
ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਰ ਗੰਭੀਰ ਫਾਉਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 

ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ-ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ _। ਪੈਨਲਟੀ-ਕਾਰਨਰ-ਹਿੱਟ 

ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ 10 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਗੌਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋ ਹੀ ਲਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਲ ਤੌ 5 ਗਜ਼ 

(4.57 ਮੀ.) ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਵਿਰੌਂਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ 
ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਖਿਅਕ ਟੀਮ 

ਦੇ ਕੇਵਲ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿਟ ਲਗਣ ਤਕ 

ਆਪਣੀ ਗੌਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ 

ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਟ ਦਾ ਗੋਲ ਨਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਗ` ਇਸ ਹਿੱਟ 

ਪਿਛੋ ਗੌਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇ 

ਬੇ-ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੌ` ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਗੌਲ 

ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇ” ਹਿੱਟ 

ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 

3. ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੋਕ--ਜਦੋਂ' ਕੋਈ _ਰਖਿਅਕ _ ਖਿਡਾਰੀ 

ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਾਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ” ਰੌਫ਼ਰੀ 
ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫ਼ਾਉਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਲ ਹੌ 
ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੌਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੌਕ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇਦਰ ਤੌ 7 ਗਜ਼ (6.4 ਮੀ.) 

ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਪੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਖਿਆ 

ਰਖਿਅਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗੋਲ-ਕੀਪਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੈਨਲਟੀ 

ਸਟਰੌਕ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼, ਸਕੂਪ ਜਾਂ ਫਲਿਕ ਦੀ ਵਰਤੌ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ । 

4. ਸਾਂਝੀ ਬੋਨੀ--ਜਦੋਂ' ਦੌਵੇਂ` ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋ' ਇਕੇ 

ਸਮੋ' ਫ਼ਾਉਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ' ਸਾਂਝੀ ਬੂਲੀ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

5. ਫੀਅ ਹਿਟ--ਜਦੋਂ' ਮੈਦਾਨ ਦੈ ਸਰਕਲ ਤੌ" ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 

ਵਿਚ ਕੌਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 

ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ' ਫ੍ਰੀਅ ਹਿੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

6. ਰੋਲ ਇੱਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ ਇੱਨ--ਜਦੋਂ" ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਢੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ 

ਹਿੱਟ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ 

ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 

ਵਚਕਾਰ ਕੌਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ । 

ਹਾਕੌਨ 

7. ਆਫ ਸਾਈਡ--ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਪੁਸ਼' ਇੰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ" ਜੇ 
ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੌਧੀ ਗੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੌਣ ਜਾਂ ਹਿਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹਿਟ ਲਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੌਧੀ ਗੌਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ 

ਤਾਂ ਉਹ ਆਫ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੰਡ ਵਜੋ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ 

ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ” ਫ੍ਰੀਅ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ 

ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਪਣੈ ਅਧ ਵਿਚ ਆਫ ਸਾਈਡ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । 

8. ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ--ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਦੋ ਬਦਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਦ ਖੇਡ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ । ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ 
ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋ” ਹੀ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ 
ਵੇਰੀ ਬਦਲਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ । ਜੇ ਰੈਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੱਢਿਆ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ । 

9. ਖਿੰਡਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ--ਕੋਂਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 
ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ--- 

ਉ) ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ (ਗੋਲ) ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖੋਡਣਾ । 
ਅ) -ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੇਂਢੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁਕ ਦੇ ਖੇਡਣਾ । 

ਏ) ਬਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ । 
ਹ) ਵਿਰੌਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਫੜਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਟਕਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਟ ਮਾਰਨੀ । 
10. ਦੰਡ--(6) ਜੇਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਫਾਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਉਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫ੍ਰੀਅ ਹਿੱਟ, ਕਾਰਨਰ, 
ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੌਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਅ) ਅਯੌਗ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੌਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰ- 
ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ--- 

1. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

9. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
3. ਸਾਰੇ ਸਮੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। __ 

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ--ਹਾਕੀ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਬਣ 
ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵੀ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ :ਬਹਤ 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ` ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਮੋਨ ਹਾਕੀ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਭਾਵੇ 
ਓਲਿੰਪਿਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਅਜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਹੀ” ਫੜੀ ਪਰ 

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀਮੈਨ ਹਾਕੀ ਕਪ ਟ੍ਰਰਨਾਮੈੱਟ ਚਾਲ 

ਹੌ ਗਿਆ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਹਨ 1 
ਰਹ. ਪੁ.--ਚੈੱਥ, ਐਨ, 7:165; ਐਨ. ਬ੍ਰ. 11 : 569 

ਹਾਕੋਨ : ਇਸ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਰਵੇ ਢੇ ਸੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ :-- 

ਹਾਕੋਨ ਪਹਿਲਾ--(ਮੌਤ 961 ਈ.)--ਇਹ ਹੈਰਲਡ _ਹਾਰ- 
ਫੇਜ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 



ਹਾਕੰਨ 

ਐਥਅਲਸਟੈਨ ਨੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ 

< ॥%੮੮ ਖੜ! %< ਘ,ਦਮ:ਆ' ਦੇ! ਮਦਦ ਦੇ ਕ ੮ਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣ 
ਮਤਰੇੋਏ ਭਰਾ ਐਰਿਕ ਜੌ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੋਠਾ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ . 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ । ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 

ਊਥੋ` ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਨਹੀਂ _ਉਗਰਾਹੇਗਾ । 

ਐਰਿਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ 

ਗਿਆ । ਐਰਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੌਨਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਪਰ ਹਾਕੌਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਲ ਸੀ 
ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਾਈ ਮਤ ਚਾਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਹ 

ਔਰਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਮ ਫਤਿਹ ਤੱ ਪਿਛੋ 961 ਈ. ਵਿਚ 
ਵਿਤਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ- ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ 4 

ਹਾਕੌਨ ਚੌਥਾ (1204-1263)--ਇਹ ਹਾਕੌਨ ਤੀਜੋ ਦਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਹਾਕੋਨ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 
ਜਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1204 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਛੌ` ਇਸ 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਹ ਆਇੰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ 
ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ 1217 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1223 ਈ. ਤਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋ ਨਜਾਇਜ਼ 
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੋਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਪੌਪ ਵੱਲੋ ਇਸ 

ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ 

ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਲ ਸਕਲ 
ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ 1239 ਤਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 

ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੌ` ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿਤੀ 
ਅਤੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਮੇ ਤੋਂ 1263 ਤਕ ਹਾਕੌਨ ਦੇ ਰਾਜ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੀ । 

ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੌਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਆਈਸ- 
ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਨਲੈਡ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ । 
1263 ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈੱਡ ਦੇ ਅਲੈਗਜੈੱਡਰ ਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰਗਜ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹੈਬਰੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ 
ਛਡਣਾ ਪਿਆ । 5 ਦਸੰਬਰ, 1263 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਗਈ । 

ਹਾਕੌਨ ਸੱਤਵਾਂ (1872-1957)--ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜੇਂ 
ਫਰੈਡਰਿਕ ਅਠੱਵੇਂ` ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਗਸਤ, 
1872 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੋ ਅੰਡਵਰਡ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਛੌਟੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ 1 1905 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕੌਨ ਸਤੱਵੇਂ ਵਜੋ ਇਸ ਦੀ 
ਜੂਨ, 1906 ਵਿਚ ਤਾਜਪੌਸ਼ੀ ਹੋਈ । ਜਦੋਂ' ਅਪ੍ਰੰਲ, 1940 ਵਿਚ 
ਜਰਮਨ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਰਾਹੀ” 
ਇਸ ਹਮਲੋਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ । ਜੂਨ, 1940 ਵਿਚ ਇਹ 
ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ 
ਨਾਰਵੇ ਆ ਗਿਆ । ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋੱ'` ਕੰਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇਂ ਇਸ 
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏ । ਓਸਲੋਂ 
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ਵਿਚ 21 ਸਤੋਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਤ੍ਰਿ. 11 : 52 ; ਐਫ. ਐਨ, 6 : 257 

੮੧੫, ਕਾਗ : :-ਕ ਬਹੋ=ਾਨਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ 

ਦੇ ਗਵਾਂਗਡ੍ਹੰਗ (ਕਵਾਂਗਟੰਗ) ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ 'ਦੱਖਣੀ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀ-ਜੀਆਂਗ (ਪਰਲ) 
ਦਰਿਆਈ ਐਸਚੁਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ 
ਕੌਨਟਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ` 122 ਕਿ. ਸੀ. ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮਾਕਾਉ ਟਾਪ 
ਤੌਂ 64 ਕਿ. ਮੀ. ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 
1,060 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (210 ਵ. ਮੀਲ) ਅਤੇ ਵਸੋ'`_5,394,000 
(1984) ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੀ 
ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਉਲੂਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਨਿਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ 

ਲਗਦੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਧ ਰਕਬਾ 

ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (937 ਵ. ਕਿ. ਮੀ.) ਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਨਕਟਰਸ ਅਤੇ 
ਕਾਊਲੀਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 96 ਵ.ਕਿ. ਸੀ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪੂ 75 ਵ. ਕਿ. 

ਮੀ. ਦੇ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਰ- 

ਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੋਟੋਲ ਕਰਦੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਹੌਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁ ਦਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । 
ਇਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ 'ਦੱਖਣੀ ਢਰਵਾਜ਼ਾ' ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 

ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੰ` ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸੇ 
ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਇਥੇ` ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲੇ 

ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਤਾਂ 

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ,ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 
ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸੱਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੋਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸੈਨ 
1971 ਤੋਂ ਪਿਛੰ` ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ 
ਨਿਰਆਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ 
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ 

ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ 
ਇਥੌ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਚੀਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ 

ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੌਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ 

ਇਹ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਔਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰਖਦੀਆੰ ਹਨ । 

ਕੂ-ਆਗ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ-- 

ਧਰਾਤਲ--ਬਸਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪ੍ਰ- 
ਸਮੁਹ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨੀ ਲਾਵੇ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ 

ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵੈ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ 

ਪਰਤਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭੂ-ਗਰਭਿਕ 

ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਝੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੇ” ਜੂਰੌਸਿਕ ਕਾਲ 
(136,000,000 ਤੋਂ 190,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਵੀ ਡੁੱਥੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤਟ ਲਾਗੇ ਇਕ ਦਮ ਪਾਣੀ 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਟੀ ਵਧਾਓ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ 

ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਚੌਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚਟਾਨਾਂ ਡੌ' ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ 
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ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਦਰਗਾਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ 

ੜ ਫੌੜ ਤੱ ਅਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 

ਟੀ 'ਤਾਈ ਮੋ ਸ਼ਾਨ' 957 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੌਰ ਕੂ-ਅਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਟ-ਵੱਢ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਗਰੀ ਦੰਦੀਆਂ 
7 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਾਓ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ” 
[ਲਾਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 

ਕਟਾਵ ਕਾਰਨ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ 

'ਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 

ਨਿਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਵੀ ਉਗੜ-ਦੁੱਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 

ਆਂ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 600 ਮੀ. (2000 ਫੁੱਟ) ਤ` 905 ਮੀ. 

,000 ਫੁੱਟ) ਤਕ ਹੈ । ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਸ਼ੀ-ਜੀਆਂਗ 
ਰਆ' ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੰਤਰ ਡੌਲਟਾ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਹਤੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਦੋ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਅ' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- 

ਤਰਗਾਹੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਾ 

ਭਇਤੀ ਖੋਤਰ । ਇਥੋ` ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਤਟ ਸੌਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 

ਹਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੰਦਰ- 
ਹ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਾਨਡਾਉ ਟਾਪ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪੂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲੋ" ਰਕਬੇ ਪੱਖ" ਵੱਡੀ ਹੈ । 

ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ--ਬਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਢਰਿਆ ਸ਼ਾਮ- 
? ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦ ਬਣਾਉ`ਦਾ 

। ਬਸਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਇਸੇ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ । ਨਿਉ ਟੈਰੀਟ- 
3 ਢੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹੌਏ ਡੀਪ ਖਾੜੀ ਵਿਚ 

ਡਿਗਦੈ ਹਨ । 

ਮਿੱਟੀ--ਡੀਪ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਸਾਰ ਖੇਤਰ ਡੈਲਟਾਈ 
ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੋਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀਯੋਂਗ ਹੈ । ਬਸਤੀ ਦੇ 
ਹੌਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੰ ਨੂ ਉਪਜਾਉ ਬਣਾ- 
ਉਣ ਲਈ ਚੂਨਾ, ਪੌਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਜਲਵਾਯੂ--ਇਥੋ` ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਉਪ-ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਹੈ । ਦੌ 
ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ--ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ । ਵਰਖਾ 

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 219 ਸੈ, ਮੀ. (85')' 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੁਲਾਈ : ਤੋਂ ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਤਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਵਰੌਲੇ 
ਚਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ 
ਹੌਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਕੌਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 282 ਸੈ. (826ਫਾ.) ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 
ਦਾ 16?ਸੈ', (60"ਫਾ.) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ _ਜੀਵ-ਜੰਤ੍ਰ --ਇਥੋ' ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੋੜ-ਪੰਦੇ ਉਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ 
ਜੌਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕਲ ਭ੍ਰਮੀ ਦੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭ੍ਰਮੀ ਜੋਗਲਾਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ । 

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾ ਜੈਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਬੰਦੀ 

ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਲ੍ਹ, ਸਫੈਦਾ, ਬੌੜ੍ਹ, ਜੰਗਲੀ ਸਰੂ ਅਤੇ ਤਾੜ ਢੇ ਦਰਖ਼ਤ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਖੌ` ਇਥੇ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
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ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ! ਇਹ ਥਣਧਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਪ-ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣ ਖੇਡੀ ਦੌਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਚਾਮਚੜਿੱਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੈਗਲੀ, ਹਿਰਨ 
ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 1950 ਈ. ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ ਸ਼ੇਰ, 
ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਾਲੜਤ੍ਹ 

ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1839 ਈ. ਦੀ 
ਪੰਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਨਟਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 
ਦੇ ਵੀਰਾਨ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ । 1841 ਈ. ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । 1842 
ਵਿਚ ਨਾਨਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਪ੍ਰ੍ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ 
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 1860 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਉਲ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਨਕਟਰ ਟਾਪ੍ਹ 
ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ । 1878 ਈ. ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 

ਹਰ ਖੌਤਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ, ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 
99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਟੋ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਟੋ ਤੇ ਹੀ 

ਹਨ ਤੇ ਇਹ 1997 ਵਿਚ ,ਮੁੜ ਚੀਨ ਹੇਠ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਦੂਜੇ 
ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਭਾਰੀ 
ਬੋਬਾਰ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾਂ 
ਮਾੜਾ ਸਲ੍ਹਕ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੀ ਆਰੰਥਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ । ਸਮੇ ਸਮੋ` ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀ 

ਵਸੋ` ਇਥੋ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । 

ਆਰਥਿਕਤਾ-- 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ--ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਬੜੇ 

ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਥੇ ਖਣਿਜ ਬਾਹਰੇ ਆਉਂਢੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਂ ਤਿਆਰ 

ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਕਾਉਲ੍ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੌ 12 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਮਾ=ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਥ੍ੰ` ਹੀ _ਕਾਓਲਿਨ ਮਿੱਟੀ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਖਣਿਜ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਲੀ (੬ 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸੱਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਔਪਲੀਚਾਓ ਵਿਖੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ -ਕੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਖੋਤੀਬਾਂੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ--ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀਯੌਗ 
ਭਹਮੀ ਲੰਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਥੋ' ਤਕ ਕਿ ਚਾਉਲ ਦੀ 

ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲੌ ਨਾਲ“ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਚਾਉਲ ਹੀ ਇਥੋ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ । ਇਸ ਡੋ' ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ-ਹਨ । ਮੁਰਗੀਆਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ 

ਵੀ ਪਾਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ੍ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੌ` ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ 

ਧੰਦਾ ਹੈ । ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਡੀਪ ਖਾੜੀ ਵਿਚੋ” 

ਓਏਸਫਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਸੱਨਅਤ--ਇਸਤੂੱਬਸਤੀ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਹੈ । ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਰਆਤਾਂ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ । ਰੌਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਘੜੀਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 

ਫੁੱਲ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਤੋਂ' ਛੁੱਟ ਇਸਪਾਤ-ਚਾਦਰਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲ੍ਹਮੀਨੀਅਮ, ਸਮੁੰਦਰੀ 
ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵੀ ਉੱਨਤ ਹਨ । 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ--ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਾਪੂ ਕਾਉਲੂਨ ਤੋ ਕੈਨਟਾਨ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਹੁਤੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ ਨਵਾਂ 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੰਗ ਹਾਮ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇਂ 
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 960 
ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ 
ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਟੀਮਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਫਾਪੂ ਤੋਂ? ਮੁੱਖ 
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਈ-ਤਾਕ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਉਡਾਣਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਲੋਕ--. 
ਇਥੌ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋ' ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਂਗਦੂਰੰਗ ਅਤੇ ਫੂਕਯੈਂੱਨ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਹੈ 1 

ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ 

ਕਬੀਲੋਂ, ਜਿਵੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹਾਕਾ, ਹਾਕਲੋਂ ਅਤੇ 

ਟੌਕ ਵੀ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੀਨੀਆਂ ਤੱ" ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨਵੀ, 

ਅਮਰੀਕੀ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਧਰਮ ਪਖੌਂ`ਇਥੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ 

ਹੈ । ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਨਣ ਵਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹਨ । ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਤੇ ਤਾਓ ਮਤ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਤੋ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 
ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਥੌੜੇ ਜਿਹੇ ਖੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੌਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ 
ਹਨ । ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਤੌ 1965 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ 

ਵਿਚ 755,000 ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ । ਇੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਥੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀ” 

ਹਨ । ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਵੀ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜ 

ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਫਾਈ ਅਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ 
ਘੱਟ ਹਨ । ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਥੌੜੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੋਸੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕ 'ਰੀ 

ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ ਤੋ” 
ਦਗਣੇ ਹਨ । ਘਰਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਸੇ” ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਵੇਂ" ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ` ਹੈ । ਲਗਭਗ 1,250,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ 
ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਉੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਦੌ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੋਂ 
ਵੀ ਹਨ । ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ 1911 ਈ. ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਚੀਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 1963 ਈ. ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ 

ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਪਾਨ, ਸੋਯੁਕਤ 
ਤਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਇਥੋ ਰੌਜ਼ਾਨਾ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਅਤੇ % ਐਔਗਰੈਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਹਨ । 1957 ਈ. ਤੋਂ ਇਥੇ ਦੂਰ- 
ਟੁਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਵੀ ਹਨ । ਮਨੌਰੈਜਨ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਨਮੇ ਹਨ । 

ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੋਧ --ਇਥੋ” ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਵਰਨਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਦਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਕਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌੱਸਲਾ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਉਲੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਸਲਾਂ 
ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਕਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਸਲ ਦੇ 13 ਮੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ!ਕੀ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਇਹੌੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੈਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਖਰਚੇ ਅਤੇ 

ਮਾਮਦਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਨਿਊ ਟੌਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 
ਵਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਕਿਟ 
#ਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੌਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 
ਰਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਹਾਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਤੁਹ ਲਗਭਗ 27 ਹਨ । 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੀਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉੱਤੇ ਖਾਸ 'ਕਰਕੇ 
ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਹੌਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 
[ਰਦਾ ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ. ਨ ਬ੍ਰਿ. ਸੈ. 8 : 

. 14. 355; ਵੈ, ਜਗ, ਡਿ. 

1060 ; ਕੋਲ ਐਨ, 9 : 499 ; ਐਨ. 

153 ਹਾਜਸਨ, ਬ੍ਰਾਂਇਨ ਹਾਉਟਨ' 

ਹਗਰ (ਜਾਂ ਆਹਾਗਰ) ਪਹਾੜ : ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ _ਸਹਿਰਾ 
ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਠਾਰੀ ਇਲਾਕਾ 
ਹੈ । ਇਹ ਐਲਜੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,250 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਵੱਲ 

ਕਰਕ ਰੋਖਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 900 ਮੀ. ਤੋ ਉਪਰ 

ਹੈ _ਅਤੋ ਮਾਉ'ਟ ਤਾਹਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 2,900 ਮੀ, 
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਠਾਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ । ਐਲਜੇਅਰਜ਼ ਤੋ” 

ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਉਠਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 

ਇਸ ਪਠਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਮਐਂਨਰਸੈਟ 
ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪਠਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਂ 
ਰਹੀ ਹੈ । ੍ 

2300“ ਉ. ਵਿਥ; 06730" ਪ੍ਰ. 
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ਉਹ 

ਲਬ, 

ਹਾਂਗਲ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 
ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਥੋ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੋਦਰ ਹੈ । ਇਹ 
ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆ 
ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੌਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੈਂ-ਵਿਰਾਟ ਕੌਟ, 

ਵਿਰਾਟ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਨੰਗਲ ਆਦਿ । ਇਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 
ਕਾਦੰਬ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਲਗਭਗ 1200 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੋ ਹਾਇਸਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜੋਂ 
ਬਲਾਲ ਦੂਜੌ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ । 

ਆਬਾਦੀ--13,825 (1971) 
1445" ਉ. ਵਿਥ, ; 75705” ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.-ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13:23 . 

ਹਾਗੈੱਨ : ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੈ ਨਾਰਥ ਰਾਏ੍ਰੀਨ-ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ 
ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਰੂਰ ਡਿਸੰਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਤੇ 
ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਬਤੀ 

ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋ'` ਦੀ ਚਾਰ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ । 

ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ _ਤਕ _ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰ ਇਕ ਪਿੰਡ 
ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਝ੍ਰਕਾਅ ਲੌਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਲਹੇ 

ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ । 

ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ । ਯੁੱਧ 

ਪਿਛੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆਂ 1 

ਪਾਰਕਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਥੰ” ਦੇ 

ਉਦਯੌਗ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਲੌਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੌਮ, ਕੱਪੜਾ 

ਰੈਗਣਾ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਤ੍ਹ ਵਸਤਾਂ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--212,500 (1983) 
5122" ਉ. ਵਿਥ, 7728" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 834. 

ਹਾਜਸਨ, ਬ੍ਰਾਂਇਨ ਹਾਉਣਨ : ਇਹ ਇਕ ਐਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ 
ਸੀ ਜੌ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 

ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1800 ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੱਂਸਟਬਰੀ, ਚੈਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ 1818 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ 

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1820 ਵਿਚ ਕੱਠਮੰਡ੍ਰ 



ਹਾਜਕਿਨ, ਐਲਨ ਲਾਇਡ 

(ਨੋਪਾਲ) ਵਿਚ ਕਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਇਹ 1923 

ਦੇ ਸਾਲ ਤੱ ਛੁੱਟ 1933 ਤਕ ਸਹਾਇਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ 1833 ਤੋ" 

1843 ਤਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1843 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੀਟਾਇਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ 
ਇੰਨਾਂ ਓਤ-ਪੌਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੋਵੇ” ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ, 

ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਡੀ-ਵਿਗਿਆਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇਂ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਥ- 
ਲਿਖਤਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਿੱਬਤੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰੀ 
ਰੌਜ਼ਨਾਮਚੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 
ਅਭੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 

ਅਤੇ ਲਾਏਬ੍ਰਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 1 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਐਸੇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਲੰਂਗੂਏਜ਼ਿਜ਼, 
_ਲਿਟਰਚੇਰ ਐਡ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ਼ ਨੋਪਾਲ ਐੱਡ ਤਿੱਬਤ, ਟੂਗੈਂਦਰ 

ਵਿਦ ਫਰਦਰ ਪੇਂਪਰਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਜਿਆਗ੍ਰਾਫ਼ੀ' ਔਥਨੌਲੌਜੀ ਐੱਡ ਕਾਮਰਸ 
ਆਫ਼ ਦੌਜ਼ ਕੌਟਰੀਜ਼' (1874) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 

ਲੰਡਨ ਵਿਚ 23 ਮਈ, 1894 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 572 

ਹਾਜਕਿਨ, ਐਲਨ ਲਾਇਡ : ਇਸ ਐਗਰੇਜ਼ ਸਰੀਹ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1914 ਨੂੰ ਆਕਸਫੌਰਡਸ਼ਿਰ ਵਿਖੋਂ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ 1963 ਵਿਚ ਦੋ ਹੌਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (ਆਂਡਰਿਉ 
ਹਕਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰ ਜਾਨ ਅਕਲੀਜ) ਨਾਲ ਸਰੀਰ=-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ,ਏਸ ਨੇ ਟਿਰਨਟੀ 

ਕਾਲਜ ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1936 ਵਿਚ 
ਇਹ ਉੱਥੋਂ” ਦਾ ਫੋਲੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਕੈੱਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਦੇ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੌਜ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 1953 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਤ ਬਣਿਆ । ਸੈਨ 1948 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੈਲੋਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਰਾਡਾਰ ਖੌਜ (1939-43) ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ 
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਡਰਿਊ ਹਕਸਲੋ 
ਨਾਲ ਛੱਖ ਵੱਖ ਨਾੜੀ ਰੇਂਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਸਕੂਇਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 
ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੀਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 
ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਪੁਟੈੱਸ਼ਲ ਆਵੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਰਨ ਵੇਲੋਂ ਇਕ ਸੁਸਤ ਰੇਸ 

ਨਾਲੋ" ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ 
ਹਰਕਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 
ਵਿਚ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ` ਕਿ ਲਾਗਲੋਂ ਘੋਲ ਵਿਚ 

ਸੌਡੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾੜੀ ਝਿੱਲੀ ਸੁਸਤ ਹਾਲਤ 
ਵਿਢ ਕੇਵਲ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਢਿੰਦੀ ਹੈ 
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ਪਰ ਜਦੋ ਨਾੜੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 
ਸੋਡੀਅਮ ਹੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 
ਪੁਸਤਕ 'ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਨਰਵਸ ਇੰਪਲਸ (1964) ਕਾਫ਼ੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 74. 

ਹਾਂਜਕਿਨ, ਡੋਰੋਥੀ ਮੋਰੀ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਈ, 1910 ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ, 
ਸਿਸਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਾਇਣ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 
ਆੱਕਸਫੌਰਡ ਵਿਖੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1933 ਜਵਚ 
ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਟੀਨ ਦਾ ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨ ਵਿਵਰਤਣ ਫ਼ੌਟੋਗਰਾਫ਼ 
ਲਿਆ । ਸੌਨ 1934 ਵਿਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਟਿਉਟਰ 
ਰਹੀ । ਸੰਨ 1937 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਟਾਮਸ ਹਾਜਕਿਨ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ 
ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਪੈਨਸ- 
ਲੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸ;; ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸੈਨ 1947 ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫੋਲੋ ਬਣੀ । 
ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਮਗ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1960 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਅਕਰਾ 
ਵਿਖੋ ਬਿਤਾਇਆ । ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ 
ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ । 7 

ਹ੪ ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 11 : 571; ਐਵ. ਐਨ, 6 : 432. 

ਹਾਜਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ : ਇਹ ਲਸੀਕਾ ਤੌਤੂਆਂ ਦੀ ਇਕ 
ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ 20-40 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋ _ਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 
ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਹਾਜਕਿਨ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰੈਨ੍ਲੱਮਾ, 
ਗ੍ਰੈਨ੍ਹਲੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰਕੌਮਾ । ਸ਼੍ਰਦਬੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਵੇਲੇ ਰੀਡ-ਸਟਰਨ=- 
ਬਰਗ ਸੈੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ 
ਦੀ ਖੌਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੌ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ' ਹਾਜਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਤ੍ਹ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੂਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਬ੍ਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗਾਂ ਵਿਚ ਲਸੀਕਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ 
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਸੀਕਾ ਤੌੜਹ ਅਤੇ ਐਗ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਐਗ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਆਦਿ ਇਸ 
ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲਹ੍ਹ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ 
ਅਤੋਂ ਬ੍ਰਖ਼ਾਰ ਦਾ ਹਟ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੋਂ ਲੱਛਣ ਹਨ । 

ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਤੇ 
ਖ਼੍ਰਦਬੀਨੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦ੍ਰਸਰੀ ਕਿਸਮ ਢੀ ਹਾਲਤ 
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰਕੌਮਾ ਸਭ ਡੇ” 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਨਾਈਟਫ੍ਰੋਜਨ ਮਸਟਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਰੌਗ ਲਈ ਵਿਕੀਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 
ਕੌਈ ਟਿਲਾਜ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ 

ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮੋਕ. ਐਨ. ਸ.ਟ 6 : 459. 

ਹਾਜ, ਚਾਰਲਸ : ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਧਤਮ-ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਲਵਿਨ 
ਹਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਦਸੋਬਰ, 1797 ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 

'ਵਖੋ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਿਨਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਤੇਪਰੰਤ ਇਹ ਉਥੇ ਹੀ 1823 ਵਿਚ ਅੰਜੀਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 

ਤਣ ਗਿਆ । ਇਹ 1826 ਤੋਂ 1828 ਤਕ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ 
ਡ੍ੱਸ ਸਮੇ` ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਸੰਨ 1840 
ਵਚ ਇਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੰਫ਼ੈਜਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਣ 
ਤਕ ਪ੍ਰਿਨਸਟਨ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉੱਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ 

7ਹੀ' ਅੰਜੀਲ 'ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮਨ ਅਤੇ ਆਗਮਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ 
ਜਲਦਾਂ ਵਾਲੀ 'ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਥੀਆਂਲੰਜੀ' (1871--73) ਦਾ 
ਨਰਮ'ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

ਟਸਨੇ 26 ਸਾਲ 'ਬਿਬਲਿਕਲ ਰੈਪਰਟਰੀ ਐਡ ਪ੍ਰਿਨਜਟਨ ਰਿਵੀਉ' 
ਸਾਲੋਂ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੇ 1825 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

[ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ 
੪ ਜੂਨ, 1878 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਨਸਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 74. 

ਹਾਜ਼ਾਰਾ : ਇਹ ਮਧ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ 

'ਜਣ ਵਾਲੋਂ ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਦੇ ਲੱਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗ=- 
ਗ 1,250,000 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 1,150,000 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ 

ਬਾਕੀ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ 

ਰਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਹਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਜ਼ਾਤ 

ਹਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਰਕੇ 
।ਰਾਨ ਤੇ ਬਲੌਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ 

ਛਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਲੌਕ ਸਫੈਦ-ਕੌਹ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ 

ਰਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪੱਛਮੀ ਹਾਜ਼ਾਰਾ ਲੌਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 

7ਰਸੀ ਦੀਆਂ ਉਪਬੌਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਰਬੀ" ਹਾਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਖਾ 

ਕ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ 
ਗੌਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ 
ਕਲਮਾਨ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਾਜ਼ਾਰਾ ਲੌਕ ਤਬੂਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 
ਰਬੀ ਲੌਕ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ । ਜੰ ਕਣਕ, ਫਲੀਆਂ, 

ਪਲਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਖ਼ੀਰੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਜਾਂ 
$। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰੁਰੰਡ-ਮੁੰਡ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਾਂਦਾਂ ਵਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੌਕ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿਖੋਂ 
ਰਢੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 4 : 969 

ਹਾਂਜੀ ਖ਼ਲਫ਼ਾ 2 ਇਹ ਇਕ ਤੁਰਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ 
ਹਤਕ ਸ੍ਰਚੀਕਾਰ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਇਬਨ 
ਤਦੁੱਲਾ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 1600 ਈ. ਵਿਚ ਕੁਸਤਨਤਨੀਆ 

ਖੋ ਹੋਇਆ 1 1648 ਈ.` ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਸਤਨਤੁਨੀਆ ਢੇ 
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ਦੇ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਖ਼ਲਫ਼ਾ (ਅਸੈਸਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇ" ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਬੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ।- ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਸਮੇ'.ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਸ਼ਫ਼ ਅਲ-ਜਨ੍ਹਨ ਅਨ 
ਅਲ-ਅਸਾਮੀ ਵ-ਅਲ ਫ਼ਨ੍ਹਨ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨ੍ਸਾਰ 
ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਸੰਕਲਿਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ _ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਕ-ਸੂਚੀ 
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਕੌਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਸਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 1835-58 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
7 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਐਮ. 13 : 628. 

ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੌਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਇਹ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਗੰਡਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ 

ਗੌਗਾ ਅਤੇ ਗੰਡਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੋੜੋਂ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਨੀਂਹ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜੀ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਥੋ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਹੈ । ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ` ਇਸ 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾਂ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਤਫੱਰ- 
ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਰਾਹੀ' ਜੁੜਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ । 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੋ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾਂ ਰਾਹੀ' ਜੁੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੇ 1869 ਈ. ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਉੱਸਪਲਟੀ 
ਕਾਇਮ ਹੌਈ ਸੀ । ਮਿਉ'ਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰਲਾ ਇਲਾਕਾ 26 ਕਿ. 

ਮੀ. ਤੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੋਂ ਹਿੱਸੋ ਵਿਚ 
ਹਾਜੀ ਇਲਿਆਸ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 
ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਚਾਰ ਕਾਲਜ 
ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਥੇ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਬਕਸੇ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ! 

ਆਬਾਦੀ--62,520 (1981) 

25” 40? ਉ. ਵਿਥ. 85? 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 13 : 

ਹਾਜੀਵਾਹ ੩ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ' ਮੁਲ- 
ਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਲਸੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲਖ ਸੀ । ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 

ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ 

ਹਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਖ਼ਾਕਾਰ' ਤੋਂ ਪਿਆ । ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ (ਖ਼ੋਕ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ.ਕਰਨ 
ਤੌਂ ਪਿਆ । ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ 

ਖ਼ਾਂ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗੁ. ਇੰਡ. 13 : 7 

ਹਾਜੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਮਰ੍ਹਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਇਕ 

ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਗੌਹਾਟੀ ਤੋਂ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ 
ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਉਬੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਹਿੰਦ੍ਰ ਯਾਤਰੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰ ਯਾਤਰਾ 

12" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ, 

7; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 624. 



ਹਾਂਟਹਾਈਮ, ਜੋਹਾਨ ਨਿਕੌਲਾਸ ਫ਼ਾਨੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ !ਬੌਧੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਥੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਥੇ ਚਰਨ 
ਪਾਏ ਸਨ । ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ । ਥਾਣਾ 
ਇਥੋਂ ਇਕ ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--10,366 (1971) 

26215" ਉ. ਵਿਥ.; 91731 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 8, 

_ ਹਾਂਟਹਾਈਮ, ਜੋਹਾਨ ਨਿਕੋਲਾਸ ਫਾਨ : ਇਹ ਜਰਮਨ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਫੌਬਰੌਨੀਅਨਵਾਦ (ਪੰਪ 

ਵਿਰੌਧੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਦੇ ਮੌਢੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਜਨਵਰੀ, 1701 ਈ. ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ 

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਟਰੀਅਰ (17੩) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਟ੍ਰੀਅਰ, 

ਲੂਵੈਨ ਤੇ ਲਾਈਡਨ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਯੂਰਪ 

ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਰੌਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ 
ਇਸ ਨੂੰ 1728 ਈ. ਵਿਚ ਰੌਮਨ ਕੌਥੌਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆਂ 1 

1734 ਵਿਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਅਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੋਜਰ ਬਣ 

ਗਿਆ । ਸੰਨ 1739 ਵਿਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕੌਬਲੈਂਟਸ 
(੮੦੦12) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ-ਪਾਦਰੀ ਹਨਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । 1748 

ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯ੍ਰਕਤ ਹੋਇਆ । 

ਟ੍ਰੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਸਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੋ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 1763 ਵਿਚ 

ਲਿਖੀ 'ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਚਰਚ ਐੱਡ ਦੀ ਲੰਜੀਟੀਮੋਟ 
ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਰੌਮਨ ਪੌਪ' ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋ` ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਂ 
ਹੈ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 2 ਸਤੰਬਰ, 1790 ਨੂੰ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 665; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 117. 

ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ : ਸੰਨ 1758 (ਸੰਮਤ 1815) ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ 
ਗਿਆ ਤਾਂ ਦ੍ਰਾੱਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੋਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਹਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਸ ਨੋ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, 

ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਬਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ 
ਹਾਨੂਹ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ 
ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1. 

ਹ. ਪੁ.-ਮ. ਕੌ, 271, 

ਹਾਡਸਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਸਟੀਵੈਨ_ ਰੇਕਸ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਾਰਚ, 
1821 ਨੂੰ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੇ ਗਲਾਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 
ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ `ਸਿੱਖ-ਜੈਗ (1845-46) ਵਿਚ 
ਲੜਿਆ । ਗਾਈਡਜ਼ ਦਾ ਅਜੀਟਨ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ- 
ਜੰਗ (1848-49) ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਸੈਨ 1852 
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ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਈਰਖਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ । 1854 ਵਿਚ ਧੋੌਖੋਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 1855 

ਵਿਚ ਇਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋ” 
ਮੁਸਤਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1857 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦੌਬਾਰਾ 

ਗਾਈਡਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਜਾ ਕੇ 'ਹਾਡਸਨ ਹਾਰਸ' ਦੇ ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ । ਗ਼ਦਰ ਵੋਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਿਆ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ 

ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇਂ ਇਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ 
ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇਸਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 

ਲਖਨਉ ਵਿਖੋ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ, 1858 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 75. 

ਹਾਂਡਾ : ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਹੈ । ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ 
ਚੌਹਾਨ ਤੌਂ 156ਵੀ'” ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ 'ਭਾਨਰਾਂਜ' ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੌ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਗਏ ਭਾਨਰਾਜ ਨੂੰ ਜੈਗਲ ਵਿਚ 'ਗਭੀਰ' ਰਾਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ 1 

ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਭਾਨ੍ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਯਾ ਹੱਡ (ਹਾਡਾ) 
ਥਾਪੀ । ਭਾਨੁਰਾਜ ਤੌਂ ਚਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁਲ 'ਹਾਡਾ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਓ ਬ੍ਰੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਮ. ਕੋ. 271 

ਹਾਤਮਤਾਈ : ਤਾਈ ਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਤਮਤਾਈ 
ਆਪਣੇ ਸਖੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਉ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹਾਨ ਧਰਮੀ 

ਜੀਉੜੇ ਵਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਇਤਿ- 
ਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਅਦੀ ਨੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਂ 

ਰੋਠ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ ਜੌ ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ 

ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । 

ਕ੍ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੋ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਤਮਤਾਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਮਿਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 
ਵਾਰੀ ਹਾਤਮਤਾਈ ਨੇ ਜ਼ਾਰੌਜ਼ਾਰ ਰੇਂਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ 
ਜੋ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੁਸਬਨਾਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ 

ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੂਨੀਰਸ਼ਾਮੀ ਸੀ । 
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸ੍ਰਤ ਵਿਚ ਹੀ 
ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ _ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਜਿਹਾ 
ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ । ਹਾਤਮਤਾਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ 
ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ.ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੇ 

ਰੌਸਲੇਂ ` ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਹਾਤਮਤਾਈ 
ਦੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕ/ ਹੀ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ । 

ਇਸਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ । ਇਕ 
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ਹਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਏ) 
ਤਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੌੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ 
7ਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਰੇਗਿਸਤਾਨ 
[ਰੈਬ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੀ ਊਠ ਖੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । 

ਤਕ ਵਾਰੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨੇਕ ਉਠ ਤਿੰਨ ਕਵੀਆਂ 
ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ 

7ਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । 

ਇਹੋਂ ਜਿਹੇ ਸਖੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਸ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 
7ਕਤਵਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਗ ਕੇ 

ਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਮਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 
7ਤਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੜੀ ਤੇ ਘੌੜੀ ਦੇ ਕੇ 
'ਠ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਨਸਾਨੀਅਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇ 
ਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ । ਹਾਤਮ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਵੀ ਵੀ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਹਿਤ 
(ਫ਼. ਸ਼ਲਥਸ (ਨ. $6001016) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਤਮਤਾਈ ਦੇ 
ਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਂਕ-ਕਥਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ । 
ਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ ਹਾਤਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਹੁੰਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਐ 

ਹੰਮਦ ਮੋਰ ਪਿਤਾ ਹਾਤਮਤਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਚੁਕੀ. ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ 

ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 
।'ਉੱਕਿ ਮੈ” ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 

ਣ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨ, ਲੌੜਵੇਦਾਂ 

| ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਮਲੀ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਵਨ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ” 

ਹੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 

'ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਨੋਕ 

ਸ਼ੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹ੍ਤ ਪਿਆਰਾ 

। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਤਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ 
'ਤਾ ਗਿਆ । ਧਰਮੀ ਲੌਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੌਕਾਈ 
` ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਡਿ. ਇਸ. 625 ; ਲਿ. ਹਿਂ. ਅਰ-ਨਿਕਲਸਨ; _ਹਾਤਮਤਾਈ- 

ਤਭਾ ਸ਼ਰਮ” : ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੰ। ਐਤਬਜ਼--ਹਿੱਤੀ 

ਹਾਥਰਸ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ 
ਲ੍ਰੰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਦਿੱਲੀ ਤੌ 135 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ- 
ਬ ਵੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ 
ਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾਂ ਰਾਹੀ` ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਹਾਥਰਸ 

ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿਚੇ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 
165 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਉੱਸਪਲਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ । ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ 
ਤੁਰ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਰੂੰ ਦੀ ਪਿੰਜਾਈ, ਕਤਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ 
ਤਖਾਨੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਦਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੇ ਕਪਾਹ, ਅਨਾਜ, ਖੰਡ, ਤੇਲ _ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਵਪਾਰ 

=੩ 

ਡਾ ਹੈ । 

ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਇਥੌ“ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਐਗਮਈ ਲੌਖਕ ਹੈ । 

ਹਾਂਥ'ਰਨ, ਨਥੇਨੀਅਲ 

ਆਬਾਦੀ-92,962 (1981) 
27735" ਉ. ਵਿਥ; 78”00" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੂ.--ਇ.ਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 71; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 5 : 746 

ਹਾੱਥਾਰਨ, ਨਥੇਨੀ ਅਲ : ਅਲੰਕਾਰਕ ਤੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਥਾ 
ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂਥਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ `ਦਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੋਂ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਥੋਂ` ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਲੋਖਕਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ -4 ਜੁਲਾਈ 1804 ਨੂੰ 

ਮੈਸ'ਚੂਸੈਟਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੋਲੈੱਮ `ਵਿਖ ਹੋਇਆ । ਛੌਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 
ਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ । ਘਰ ਵਿਚ ਭੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂਥਾਰਨ ਇਸ ਇਕੱਲ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ 

ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸਦਾ ਬਚਪਨ ਸਲੰੱਮ ਅਤੇ ਮੇਨ ਵਿਖੇ 
ਬੀਤਿਆ । 1825 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬੌਡੋਇਨ ਕਾਲਜ, ਬਰ ਨਜ਼ਵਿਕ ਤੋ” ਬੀ. 

ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਾਂਗਫੈਲੇ, 
ਹੌਰੇਸ਼ੋ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਲ-ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਿਆ 

ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰੱਂਕਲਿਨ ਪੀਅਰਸ ਵਰਗੇ 
ਉੱਘੰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸਨ ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਇਸ ਨਾਲ 

ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇਂ । 
1825 ਵਿਚ ਹਾਂਥਾਰਨ ਸੋਲੈਮ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 0- 

12 ਸਾਲ ਗੈਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਗਲਪ-ਲੌਖਨ ਦੇ ਫ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਸਭ ਤੌ“ ਵੱਡਾ ਆਲੋਚਕ ਆਪ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੰਭਕ ਸਮੇ” ਦੀ 

ਬਹੁਤੀ. ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ । 

1828 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਾਲਜ ਸਮੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਇਤਨਾ 

ਕਾਮਯਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਿਲ ਗਈ । 1837 ਵਿਚ 'ਟਵਾਈਸ ਟੋਲਡ ਟੇਲਜ਼' 

_ਨਾਮਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । 
9 ਜੁਲਾਈ 1842 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਮਿਕਾ ਸੌਫ਼ੀਆ 

ਪੀਬਾੱਡੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਨਕਾਰਡ ਵਿਖੋ ਰਹਿਣ ਲੱਗ 
ਪਿਆ । 1846 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ 'ਮੌਜ਼ਿਜ਼ ਫ਼ਰਾਮ ਦਾ ਓਲਡ 
ਮੋਨਸ' ਛਪੀ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਲੀ ਮੈਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀ । ਇਹ 
ਮੁੜ ਸੋਲੈੱਮ ਆ ਵੱਸਿਆ ਤੇ 'ਚੁੰਗੀਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ । 
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ 'ਦੀ ਸਕਾਰਲੈੱਟ ਲੈਟਰ” ਨਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕਦਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ 
ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਾੱਥਾਰਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ `ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਾ “ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੌਹੀ । 'ਦੀ ਸਕਾਰਲੈੱਟ ਲੈਟਰ" ਅਜ 
ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਕੜ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਾਰਨ 
ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ _ਦੀਆਂ _ਅਮੁੱਲੀਆਂ _ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

'ਦੀ ਹਉਸ ਆਫ਼ ਸੈਵਨ ਗੇਬਲਜ਼ (1851), 'ਦੀ ਬਲਾਈਦਡੇਲ 
ਰੋਮਾਂਸ' (1853) ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇ” 
ਇਸਦੀ ਦੌਸਤੀ ਲੇਖਕ ਹਰਮਨ ਮੈਲਵਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੌ ਇਸਦੀ ਰਚ- 
ਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੰਰਣਾਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਇਸ ਸਮੇ ਇਸਨੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੱਕਲਿਨ ਪੀਅਰਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ । 
1853 ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਕਲਿਨ ਪੀਅਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 
ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ (ਇੰਗਲੈ'ਡ) ਵਿਚ ਕੌਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
1857 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਹ- ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ । 1860 ਵਿਚ 



'ਹਾਥੀ . 

ਇਸਨੇ 'ਮਾਰਬਲ ਫਾਨ' ਨਾਮਕ ਨਾਵਲ ਰਚਿਆ । ਇਹ ਇਸਦਾ ਐਤਿਮ 

ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਸੀ.। 

ਇੰਗਲੈ'ਡ ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ 

ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੌਰ ਵਧੀਆ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਰਤਾਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਕਿ 19 ਮਈ, 1864 ਨੂੰ 

ਪਲੋਮਾਉਥ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹਾਂਥਾਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਪ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇਕ 

ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ 
_ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ 
ਜਮਾ ਕੇ ਹਾੱਥਾਰਨ ਸਾਹਿਤ-ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਂਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 187-89 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੈ. 8-: 678-80. 

ਹਾਥੀ : ਹਾਥੀ ਪ੍ਰੌਬੋਸਿਤੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐੱਲਵੰਟਡੀ ਕੁਲ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ, ਗਰਦਨ ਛੋਟੀ, ਸੰਡ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਲਗ- 

ਭਗ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਕ ਬਾਲਗ਼ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੌੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੜਦਾਰ 

ਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਰ ਮ੍ਰੋਗਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਉੱਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਗਲ 

ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਗੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਦੇ ਭਾਰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ । 

ਨੱਕ ਅਤੇ ਉਤਲਾ ਬੁੱਲ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੰਬੀ, ਪਰਿਗ੍ਰਾਹੀ ਟਰੰਕ ਜਾਂ 

ਸੰਡ ਬਣਾਉੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡ ਵਿਚ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ. 

ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਡ ਹਾਥੀ ਲਈ 
ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਹ ਵਿਚ ਭੌਜਨ 
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 

ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਮਖਲੋ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ ਹਾਥੀ-ਦੌਦ 

ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੰਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉ'ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 

ਨਾਲ” ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੂਏ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ । ਹਰ 

ਸਮੇ ਦੋਹਾਂ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਕ 
-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਝੜ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋ ਨਵਾਂ ਦੈਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਭੂਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਐਲਬਿਨੌ 

ਜਾਤੀਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਰੈਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹਾਂਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ -ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਤਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਭਗ 
15 ਤੋਂ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤਿ ਘੰਟਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੈਗਲਾਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਲੇ 
ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ੁੰਡ ਨੂੰ 

ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫਲ ਤੌੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ 
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ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਦ ਕੱਢਣ ਲਈ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਬੰਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਤਕਰੀਬਨ 230 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਘਾਹ ਫਸ ਤੇ 60 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਹੈ । 

ਹਾਥੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ 
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਥੀ ਭਾਵੇ" ਡਰਪੌਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪਰ ਜੌਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਭਿਐਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੁੱਢੇ ਨਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ 

ਅਕਸਰ ਕ੍ਝ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਲਾ ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ 'ਮਸਤ' ਜਾਂ _'ਮਸਥ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਆਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੱਥਾ 
ਗਲੈੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਦਾ 
ਆਮ ਤੌਰ ਡੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਥਣੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਮਾਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 4-5 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਗਰਭ ਕਾਲ 20- 

22 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਕਦੀ 
ਕਦਾਈ' ਜੌੜਾ) ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 
1 ਮੀ. ਉੱਦਾ ਅਤੇ 90 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਭਾਜਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ 
ਹੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਥਰਾਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਛਲੇਂ ਈਓਸੀਨ ਮਹਾਯੂਗ ਤਕ 
ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੌਰੀਥੀਰੀਅਮ ਹਾਥੀ 
ਤਕਰੀਬਨ 0.6 ਮੀ. ਉੱਚਾ ਸੀ । ਉਦੋਂ` ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਕਰੀਬਨ 300 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਡ ਤੇ ਹਾਥੀ-ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਪਲਾਈਸਟੌਸੀਨ ਮਹਾਯੁਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੋ- 
ਸਿਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਹ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ੀ- 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਂ ਗਈਆਂ । 
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਾਥੀ ਹੀ ਜਿਉ'ਦੀਆਂ 
ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀ--ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਕਰਨਾਟਕ, 
ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, 

ਬਰਮਾ, ਸਿਆਮ, .ਕੌਚੀਨ, ਚੀਨ, ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਮਾਟਰਾ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀ, ਐਲੀਫ਼ੈਸ ਸੈਕਸੀਮਸ ਅਫ਼ਰੀਕੀ 
ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਛੌਟੇ ਅਤੇ ਸੁਰੰਡ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਉੱਗਲ ਵਰਗਾ ਵਾਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 
ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਰ 
ਦਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਜਾਂ 3 ਮੀ. ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 6 ਮੀਟ੍ਰਿਕ 
ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਥੀ ਢੋਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਿਚ 
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ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੌਦੇ 

ਹਨ । 

ਚ਼ਿਤਰ 1 : ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀ (ਐਲੀਫ਼ੈਸ ਮੈਕਸੀਮਸ) ਬੱਚੇ ਨਾਲ 

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਾਬੀ--ਇਹ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੱਡੌ-ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੋ ਤੇ ਇਕ ਦੀ 
ਥਾਂ ਦੋ ਵਾਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲ ਮੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੈਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਤਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੱਦ (ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ) 3-4 ਮੀ. ਅਤੇ ਭਾਰ 
ਲਗ ਭਗ 7,500 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੌਹਾਂ ਦੇ 
ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲ- 
`ਦੀਆਂ ਹਨ--ਲਾੱਕਸੋਡਾਂਟਾ ਔਫ਼੍ਰੀਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾੱਕਸੋਂਡਾਂਟਾ ਸਾਈਕ= 
ਲੌਟਿਸ । ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾੱਕਸੌਡਾਂਟਾ ਐਫ਼੍ਹੀਕਾਨਾ ਸਾਈਕਲੌਟਿਸ ਦਸਦੇ 
ਹਨ । 

ਚਿਤਰ 2 : ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਾਥੀ (ਲ7ਕਸੌਡਾਂਟਾ ਐਫ਼ੀਕਾਨਾ) ਬੱਚੇ ਨਾਲ 

ਰੰਗਤਹੀਨ ਹਾਥੀ--ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 

ਐਲਬਿਠੋਂ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕ 
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ਦੇਵਤੇ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਬਿਲਕ੍ਲ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ” 

-ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤੱ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਢੰਣ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 

ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਥੀ-ਦੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਸਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ । ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੋਂ ਦੇਵਤੇ (ਗਣੇਸ਼) ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਅਨ੍ਸਾਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ 
ਮੌਤਰ ਗਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਅੰਡੋਂ ਦੇ ਦੌਨੋ' ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ 

ਨਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਾਦ' ਹਾਥੀ ਇਕੌ ਸਮੇ` ਬਣੇ । ਇਹ ਹਥੀ ਉੱਡ 

ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਆਸੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਡ ਣ 

ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੌਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ 

ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 

ਕਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੂਛ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੰਜਰੋ ਬਣਾ 

ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਜੋ” ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 8 : 272. 

ਹਾਦੀ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਅਬਾਸੀ : ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹਾਦੀ 
ਬਿਨ ਮਹਦੀਬਿਨ ਅਬ੍ਰ_ ਜਾਫ਼ੂਰ ਮਨਸੂਰ ਅਬਾਸੀ ਸੀ । ਇਹ ਖੇਜ਼ਰਾਨ, 
ਜੌ ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਹਦੀ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਸੀ, ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਰੇ ਵਿਖੋ 764 ਈ. (147 ਸੰਨ ਹਿਜਰੀ) ਵਿਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ । 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਪਿਛੋ ਵਲੀ-ਅਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋ ਇਹ ਜਰਜਾਨ ਦੰ। 
ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਦੀ ਦੀ ਮੌਤ `ਦੀ ਖ਼ਬਰ 

ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਹਕ੍ਹਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ । ਇਸ ਦੇ 

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੌਮਾਨ 

ਅਬਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਸਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬਗ਼ਾ- 

ਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਰੌਹਾਂ ਦੇ ਹਦੀਸਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲੋ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਹਾਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ 
ਸੀ । ਪਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੀ 
ਨਿਗਰਾਨ ਮਲਕਾ ਖ਼ੋਜ਼ਰਾਨ ਸੀ ਜੋ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ' ਸੀ । ਇਸ 

ਨੋ ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਵੀ 

ਸੀ । ਹਾਰੂਨ, ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਹਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੌਣ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ 

ਉਲਟ ਹਰ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਹਰਸਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹਿਆ ਪਰੈਤ੍ਹ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ । 

ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 786 ਈ. ਨੂੰ 

ਹੰਈ । 

ਰ੍ --ਕਾਸਮ ਸਦੀਕ' 

ਹਾਨ, ਆਟੋ : ਇਕ ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀ- 
ਅਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤੌ ਪਰਮਾਣਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1944 
ਵਿਚ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਹਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੰ'ਕਫਰਟ ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ, 
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1879 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ । ਇਸਨੇ ਮਾਰਬਰਕ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਕ 

ਯਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟ੍ਰੋਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਕਈ 

ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਹਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਰੇਡੀਆਈ-ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ 

1904-05 ਦਾ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਰੈਮਜ਼ੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲਾਰਡ ਰਥਰਫੌਰਡ 

ਦੀ ਸੈਸਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ । ਵਾਪਸ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਮਿਲ ਫ਼ਿਸ਼ਰ ਹੇਠ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ 

ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ । ਇਹ 1912 ਵਿਚ ਕੈਸਰ ਵਿਲਹਮ 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1928 

ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

` ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਔਰਤ ਲੈੱਜ਼ੀ ਮਿਟਨਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 1907 ਤਾੱ 

1938 ਤਾਈ' ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ 

1938 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਿਉਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 

ਬਣਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ । 

ਇਸ ਦੀ ਖੌਜ ਰੇਡੀਆਈ ਥੋਰੀਅਮ, ਮੀਜ਼ੌ ਥੌਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟੈਕਟੀ- 

ਨੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੀ । ਇਸ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ _ਥੋਰੀਅਮ 

ਦੇ ਪਰਮਾਣ੍ਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਣ੍ਰਾਂਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਕੜੋਂ 

ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 

ਜਿਸ ਨੇ 20ਵੀ' ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌੌਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ 

ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੌ' ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਬਕਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 

ਦੇ. ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ 

ਸੰਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ” ਹਾਂਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਪਲਾਂਕ ਸੈਸਥਾ 

ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । 

98 ਜੁਲਾਈ, 1968 ਨੂੰ ਗਾਟਿੰਗੈੱਨ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ੫.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. 11 : 78; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. 4 : 836. 

ਰ੍ --ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ 

ਹਾਨਸਨ, ਪਰ ਐਲਬਿਨ : ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ 

ਡੰਮੌਕ੍ਰੰਟਿਕ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1885 ਨੂੰ ਮਾਲਮ 

ਵਿਖੇ ਹੌਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਹਰਕਾਰੇ ਵਜੌ' ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ 1939 ਤੌ 1946 ਤਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ । 
1909 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੌਮੰਕ੍ਰੌਟਿਕ ਯੂਥ ਸੈਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਥਾ ਦੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਰਸਾਲੇ 'ਫਰਾਮ' 

ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਰਸਾਲਾਂ 
1909 ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਸੌਸ਼ਲ ਡੈਮੌਕਰੇ- 

ਟਿਕ' ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ 1917 ਵਿਚ ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ 

ਬਣ ਗਿਆ । 1918 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਸਦਾਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈੱਬਰ ਲਈ 
- ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਕੈਮਲ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਨਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕ੍ਹਮਤ (ਮਾਰਚ-ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1920) 
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਸ ਪਦ ਤੇ 
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ਅਗਲੀਆਂ -ਤਿੰਨ ਸੌਸ਼ਲ ਡੈਮੌਕ੍ੰਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ । 
1932 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1933 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ । 19 ਜੂਨ, 1936 

ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿਆਗ 
ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਈ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ' ਲਈ । - 13 ਦਸੰਬਰ, 
1939 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਫੀਨਿਸ਼ ਜੈਗ ਛਿੜੀ. ਤਾਂ ਹਾਨਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ . ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ -ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਦਕਾ 
ਹਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 1945 ਨੂੰ ਨਿਰੌਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡੰਮੌਕ੍ਹੇਂਟਿਕ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਅਕਤਬਰ, 1946 ਨੂੰ 

ਹੋਈ । ੬- ' ਵੇ ਰਹ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 . 75. 

ਹਾਨਸੈਨ, ਪੀਟਰ ਆਂਡਰੇਐਸ : ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਦਸੈਬਰ, 1795 ਨੂੰ ਟਨਰਨ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਮ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ 
ਗਤੀ ਸਬੈਧੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ।ਸੈਨ 1825 

ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਬਰਗ ਪ੍ਰੰਖਣਸ਼ਾਲਾ, ਗੌਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ 
ਅਤੇ 1857 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀ' ਪ੍ਰਖਣਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਭੂ-ਗਵਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈਭਾਵਿਕਤਾ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ਼ ਨੇ ਚੌਦ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 
ਲਿਖੀਆਂ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ 1857 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਨੀਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੌ` ਸੰਨ 1923 ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦੂਰੀ ਵਿਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਦੂਰੀ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦੂਰੀ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1842 ਅਤੇ 1860 ਵਿਚ ਰਾਇਲ 
ਐਸਟ੍ਰਾਨੌਮੀਕਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸੈਨ 1850 ਵਿਚ 
ਕਾਂਪਲੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ । 

38 ਮਾਰਚ, 1874 ਨੂੰ ਗੋਥਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4:893; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11:74; -ਨਿ. ਯੂ, ਐਨ. 

84065. ੬੫ 

ਸਟਾਕਹੌਮ ਵਿਖੇ 

ਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ : ਇਹ_ਚੀਨ-ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਸੀ ਜੌ ਇਸ ਤੋ ਪਿਛੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ 
ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇੱਨੋ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ 
ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ । ਚੀਨੀ ਲੌਕ ਇਸ ਵੈਸ਼ ਉੱਤੇ 
ਇੱਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹਾਨ ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸੈਤਾਨ' 
ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਚਿਨ ਵੰਸ਼ (221-206 ਈ. ਪ੍ਰ.) ਦੇ ਸ਼ਿਹਹੁਆਂਗਤੀ ਡੋਂ 
ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਰਹੀ । ਅੰਤ 
ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜ- 
ਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਿਉਪੈਗ (256-195 ਈ. ਪੂ.) ਨੇ 
ਚਿਨ ਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਰ੍ਹ ਤੇ ਦਾਬਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗ- 
ਵਾਈ ਕੀਤੀ_। ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ-ਉੱਤਰੀ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ 



` ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ 

ਪਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਨ ਵੌਸ਼ 

ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀੱਹ ਰੱਖੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਨ ਕਓ ਤਸੂ 

ਅਖਵਾਇਆ । 196 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਯੌਗ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ 

ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਲਾਇਆ । ਉਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਨਫਿ- 

ਉਸ਼ੈਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਯੌਗ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹਾਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਚਿਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਪਰੌਕਤ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਹਯੂਗਨ ਦਾ 
ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 

ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ, ਤੌਗਸਾਂ, ਤਾਤਾਰਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂਚੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਚੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਣਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹਾਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਕਤੀ- 

ਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਦੂ ਤੀ (140-87 ਈ. ਪੂ.) ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ । ਉਸਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਕਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ 

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਕੌਰੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ= 

ਇਆ । ਉਸ ਯੁਗ ਦੇ ਚੀਨੀ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਤਰਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਮਿਲੇ ਹਨ / 

9 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ 

ਕਮਜ਼ੌਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਕ ਯੌਗ ਮੰਤਰੀ ਵੈੱਗ ਮੈੱਗ ਸ਼ਾਸਕ 

ਬਣ ਬੈਠਾ ਐਪਰ ਪੀਲੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੌਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 23 ਵਿਚ ਵੈੱਗ ਮੈੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੱਧ 

ਚੀਨ ਵਿਚ ਲੰਯਾਂਗ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦੀ । ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਦ 

42-43 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਟੋਨਕਿਨ, ਐਨਮ ਤੇ ਹਾਈਨਾਨ 

ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆਂ । 90 ਈ. ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪਾਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ 
ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ । ਜਾਪਾਨ 
ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਨ 57 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ 
ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 220 ਈ. 

ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ 

ਪੱਖੋ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਵੇਂ' ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ 
30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ । ਸੁ ਮਾ ਚਯੋਂਨ ਅਦੇ ਪੱਨ ਕਯੂ ਇਸ 
ਯੁਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ । ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, 

ਉਦਯੋਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ 
ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਚੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪ੍ਰ.-=ਹਿ ਵਿ. ਕੌ. 4:240; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. &:881, 
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ਦਾ 

ਹਾਨਤਸ, ਆਰਥਰ ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਜ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਰਸਾਇਣ= 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ, 1857 ਨੂੰ ਡਰੈਸਡਨ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਟਾ-ਕੀਟੌਨੀ 
ਐਸਟਰਾਂ, ਐਲਡਿਹਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਅਮੌਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਪਿਰੀ- 
ਡੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਡਰੈੱਸਡਨ ਅਤੇ ਵੂਰਟ- 
ਸਬਰਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੌ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ 
ਜ਼ਰਿਕ (1885), ਵੂਰਟਸਬਰਕ (1893), ਅਤੇ ਲਾਈਪਜ਼ਿਗ 
(1903) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਐਲਫ- 
ਰੰਡ ਵਰਨਰ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਟੀਰਿਉਕੈਮਿਸਟਰੀ `ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਯੋਜਕਤਾਵਾਂ 
ਸਮਤਲ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੀਰਿਉਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਮਾਂ 
ਅਤੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਸਾਬਤ 
ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਡੀਜ਼ੋ ਯੋਗਿਕ 
ਖਾਰ ਜਾਂ ਲ੍ਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ 
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ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤ' ਕਿ ਤੇਜ਼ ਖਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਇਲੈਕੱਟੌਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ 
ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਫ਼ੌਟੋਮੀਟਰੀ ਵਿਚ 
ਵਰਤੌ` ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਪਸੀ 

ਸਬੰਧ ਲੱਭਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਣਤਾ ਵਾਲੋ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿ- 

ਐਨ ਅਤੇ ਨਖੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਈਥਰ ਤੌ ਆੱਕਸੌਨੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇੜਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਮੇਠਾ 
ਅਤੇ ਘੁਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸਨੇ 1,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੇਖ 

ਲਿਖੇ ਇਸਨੂੰ ਨੂੰ ਭੰਤਿਕੀ-ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੇ _67੬606%5 87 _2/੬6600690%. (1904), 

2/62010771607ਏ2ਨ (/224) ਅਤੇ 78607% 02 778727€0 

ਤੋਨ0808€॥ (1923) ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

14 ਮਾਰਚ, 1935 ਨੂੰ ਡਰੰੱਸਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 76. 

ਹਾਨ ਯੂ : ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੱਦ ਲੇਖਕ ਹੌਨਾਨ ਵਿਚ 
ਤਾਂਗ-ਚਾਉ ਵਿਖੇ 768 ਈ. ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਨਫ਼ਿਉ-- 
ਸ਼ੀਅਸਵਾਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਮੌਨਦ: ਸੀ 1 ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ 
ਆਪਣੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ 
ਈਸਵੀ ਪ੍ਰਰਵ ਦੀ ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ 1 
ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਛੰਦ-ਬੋਂਧ ਲੇਖਣੀ ਤੋ” 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । 819 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 

ਰਾਹੀ' ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਰੌਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਲੰਦ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਆਨ ਦੀ ਵੋ', 'ਆਨ ਮੈਨ', 'ਆਨ ਸਪਿਰਟਜ' ਆਦਿ 

ਅਜਿਹੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ 
ਸੀ । 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ 

ਕੌਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਨ-ਸੈਗ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ" ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸੌਪਾਦਨ 



ਹਾਨੈਮਾਨ, ਸੈਮ੍ਰਅਲ ਕਰਿਸਚੈਨ ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ 

ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਮੋਤਰਾਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋ” ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਚੰਗੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 

ਮਾਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ । 

824 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮੰਤਰਾਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਦਾ ਅਹੁਦਾ (ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੰਸ ਆਫ਼ ਲੈਟਰਜ਼ਾ 

ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ: 11 : 764 

ਹਾਨੈਮਾਨ, ਸੈਮੂਅਲ ̀ ਕਰਿਸਚੇਨ ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ : ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਕ 

ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਈਸੈਨ (ਪ੍ਰਿਰਬੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1755 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੌਮਿਓ 

ਪੈਥੀ; ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤੰਦ- 

ਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਐਦਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਜਦ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਕ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਵਿਲੀਅਮ ਕਲਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਟੀਰੀਆ ਮੈਡੀਕਾ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

` ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 

ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਨੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਔਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੌਜ ਤੱ ਇਸ ਨੇ 

ਲਾਅ ਆਫ਼ ਸਿਮੀਲਰਜ਼ ਸਿੱਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ _ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ । 

ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ 28900 427 7619786728 70/- 

8੪09, 1570 (07੪੧0 2502 28006 2471 ਹੱ ,/26/72, 

1975) ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਸਟਮ 

ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹੌਮਿਓਪੈਥੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । 

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 

ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਕਿਰਤ '467% 

20700 €#€” (1811) ਜੋਕਿ ਹੌਮਿਓਪੰਥੀ ਦੀ ਇਕ 

ਕੈਟਾਲਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੰਦਰ੍ਸਤ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ 

ਹੋਏ ਅਸਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਛੋਟੀ 

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੌਰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 

ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋ ਵਿਰੌਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1821 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਲਾਈਪਜ਼ਿਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਭਾਵੇ' ਹੌਮਿਓਪੈਥੀ ਅਜੋਕੀ ਇਮਉਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ 

ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹ੍ਤ ਘੁੱਟ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 1843 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਸਾ4: 837, 

ਹਾੱਪ : ਇਹ ਹਿਉਮ੍ਰਲਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲਾਂ 

ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜੌ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਣ (€40005062642) 

ਕ੍ਰਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾੱਪ 

(ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੌਨ (ਫੁੱਲ-ਗੁੱਛਾ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੌਂ ਆਮ ਹਾੱਪ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਿਊਮ੍ਹਲਸ 

ਜਾਤੀਆਂ ਊਸ਼ਨ-ਖੰਡੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 
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ਭਾਗਾਂ, ਯੂਰਪ ਤੌ ਏਸ਼ੀਆ ਤੀਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਝ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਮ ਹਾੱਪ ਤੌ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮਾਂ `ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਇਕ-ਵਰਸ਼ੀ 

ਜਾਪਾਨੀ ਹੱਪ ਹਿਉਮਰਲਸ ਸੈਪੋਨਿਕਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੈ । 

ਹਾੱਪ ਦੇ ਪੰਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਵੇਲਾਂ ਵਾਲ ਤਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ੪ ਮੀ. ਉੱਚੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਰੁੱਤ ਵਿਚ 

ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਜੜ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 5 ਮੀ. ਤਕ 
ਡ੍ਰੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਨਵ-ਟਹਿਣੀਆਂ 24 ਘੈਟਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਸੈ. ਮੀ. ਤਕ ਵਧਦੀਆਂ 

ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੇ ਪੰਦੇ ਇਕ-ਲਿੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ 

ਫੁੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਨਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨੀਕਲ 
5. ਸੈੱ. ਮੀ. ਤੋਂ 15. ਸੈਂ. ਮੀ. ਲੰਮਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 
ਛੋਟਾ ਹਰੇ-ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਰੀਐੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੁੰਕੇਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਗਲਵਰਤੀ 

ਸਪਾਈਕਸ ਜਾਂ ਕੈਟਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਪ-ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇ” 
ਤਣਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਂ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੌਨ 
ਦੀਆਂ ਸਕੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੌਨ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ 

5 ਸੈ ਮੀ. ਤੋ 10 ਸੈ'. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ਲੰਬੂਤਰੀ ਜਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੱਕੇ, ਖ਼੍ਰਸ਼ਕ, ਸਟ੍ਾਬਿਲ ਹੀ 

` ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤੰ' ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਸ਼ਤ-- ਹਾਂਪ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਉਦਯੌਗ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 

ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਲਈ ਇਕ 
ਰਵ'ਇਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੌੱ` ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਰਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 2 ਤੌ 3 

ਮੀ. ਤਕ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਹੇ ਦੇ ਬਣੇ 
ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਢਾਂਚੰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ 2--3 ਮੀ. ਤੋ 8 ਸੀ. ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਂਪ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਠਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੈਲਸੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫ਼ਾਂਸ- 
ਫ਼ੌਰਸ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ 

ਵੀ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨੀ ਜਾਂ ਅਕਾਰਬਨੀ 
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਲੌੜੀਦਾ ਕਾਰਬਨੀ ਮਾਦਾ ਫਾਰਮੀ ਰੂੜੀ, ਹਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬਚੇ 

ਖੁਚੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੋ 

ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟਦਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇੰਗਲੈੱ'ਡ ਵਿਚ 

ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੱੜ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਢੇ ਵਧਣ-ਕਾਲ 
ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਹਾਂਪ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੀਜ=ਰਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਦੌ-ਲਿੰਗੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ 
ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਨਾਂ ਬੀਜ-ਰਹਿਤ 
ਕੌਨਾਂ ਤੌ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਨਾਂ ਦਾ 
ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਉਪਿਊਲਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ” ਪੈਦਾ । ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋ 

ਬੀਜ-ਰਹਿਤ ਹਾੱਪ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾੱਪ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਨਰ ਪਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜ-ਰਹਿਤ 
ਹਾਂਪ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਸਰਕਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ--ਹਾਂਪ ਦੀ 
ਤੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ 1 

ਪੱਕਣ ਵੇਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਊਉਪਿਉਲਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਏਲ ਦੇ 

ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਂਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਸਲ 

ਦੀ ਤੜਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੌ` ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਤੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਜ਼ੇ ਤੌੜੇ ਹੋਏ ਹਾੱਪ ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 
80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ 
ਟੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਠੰਢੇ ਕਮਰੇ 
ਵਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੇ 12 
ਦਨਾਂ ਤਕ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੂਸਤੀ 
] ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

[ਸ਼ਬੂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਢਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 677. 

ਹਾਪਕਿਨਸਨ, ਜਾਨ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ 
।ਬਕੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
[ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਜੁਲਾਈ, 1849 ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 
ਭਖੈ ਹੋਇਆ । ਕੈ ਬ੍ਰਿਰਜ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ _ਵਿਚ 
/ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1872 ਵਿਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ 
ਹਾਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਐੱਡ ਕੰਪਨੀ' ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ 
ਗ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 
7 ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਲਾਰਕ ਮੈਂਕਸਵੈਲ ਦੇ ਬਿਜਲ- 
ਬਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ-ਬਿਜਲੱਈ 
'ਰਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । 

1878 ਵਿਚ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਇੰਜ- 

ਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ । ਉਸ ਦਾ ਕੌਮ ਬਿਜਲੀ- 
ਕੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਐਡਵਰਡ ਦੀ 
ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਇਨਮੇਂ ਵਿਚੋ" ਚੁੰਬਕੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ 
' ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਸੁਯੋਗਤਾ ਵਿਚ 
ਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ _ਰੌ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਢੰਗ 
` ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਜਨ-ਢੈਗ ਦੇ 
ਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਰਤਵੇ” ਕਰੁੰਟ 
ਧਾਂਲ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । 
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1890 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 
ਸਾਈਮਨਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਕ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੰਭਾਲਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੇ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਦੇ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 
ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਨਿਉਕਾਸਲ 
ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਮਵੇ ਦਾ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ" ਇਸਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰਟਰੈਮ, ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 37 ਅਗਸਤ, 1898 ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ 

ਕਾਰਨ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 684. 

ਹਾਪਕਿਨਸਨ, ਬਾਰਟਰੇਮ : ਇਹ ਵਿਮਾਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਵਿਸਫੋਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਨ ਹਾਪਕਿਨਸਨ 

ਦਾ ਸਭ ਤੌ` ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਜਨਵਰੀ, 
1874 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋ` ਇਸ ਨੇ 
ਉਸ ਦਾ ਨਿਊਕਾਸਲ ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ 'ਦੀ ਟਰਾਮਵੇ 
ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1903 
ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਕੈ'ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 
ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1910 ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੌਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੇ 

1914 ਵਿਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ, ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਫੈਲੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1915 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ ਫਲਾਇੰਗ ਕੌਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿਮਾਨ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯ੍ਰਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਰਫਰਡਨੈਸ 

ਵਿਖੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਸੈਨ 
1916 ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਮਾਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ, 1918 ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ _। 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 684. 

ਹਾਪਕਿਨਜ਼, ਐਡਵਰਡ ਵਾਸ਼ਬਰਨ : ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਸ਼ਾ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਸਤੇਬਰ 
1857 ਨੂੰ ਨਾਰਥੈਪਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀ= 
ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1881 
ਈ. ਵਿਚ ਲਾਈਪਸਿਕ (16228) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ” ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿਚ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋ“ ਬਾਅਦ 
ਇਹ ਕੌਲੰਬੀਆ (1881-85), ਬ੍ਰਿਨ ਮਾਰ (1885-95) ਤੇ ਯੇਲ 
(1895-1936) ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ । ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦਾ ਨਿਬੰਧ 
'ਦੀ ਸੌਸ਼ਲ _ਐੱਡ ਮਿਲਟਰੀ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ _ਆਫ਼ _ਦੀ_ਰੂਲਿੰਗ 
ਕਾਸਟ ਇਨ _ਏਨਸ਼ੈੱਟ _ ਇੰਡੀਆ' ਜਿਹੜਾ _ਕਿ _ “ਜਰਨਲ 
ਆਫ਼ ਦੀ ਅਸੈਰੈਕਨ _ਓਰੀਐ'ਟਲ _ਸੋਸਾਇਟੀ' ਵਿਚ 1889 
ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ _ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਮੌਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 'ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਪਿਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' 
(1901) ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਦਾ ਮਿਤੀਵਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਕਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿ- 
ਆਨਕ ਸਬ੍ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । “ਦੀ ਰਿਲੀਜਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” 

_ (1895), 'ਐਪਿਕ ਮਾਈਥਾਲੌਜੀ' (1915), 'ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ 
ਰਿਲੀਜਨਜ਼' (1918), 'ਉਰੀਜਨ ਐੱਡ ਐਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ' 



ਹਾਪਕਿਨਜ਼, ਸਰ ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ-ਗੱਲੌ'ਡ 

(1993) ਅਤੇ 'ਐਥਿਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (1924) ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਹਨ । 

ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ 16 ਜੁਲਾਈ, 1939 ਨੂੰ ਮੌਡੀਸਨ 

(%੬61500) ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ ,ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 682, 

ਹਾਪਕਿਨਜ਼, ਸਰ ਫਰੈਡਰਿਕ-ਗੌਲੇ'ਡ : ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਨੌਬਲ 

ਪੁਰਸਕਾਰ _ਵਿਜੇਤਾ ਇਸ _ਜੀਵ _ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 

ਜਨਮ 30 ਜੂਨ, 1861 ਨੂੰ ਈਸਟ ਬਾਂਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 

ਸੈਨ 1888 ਤੋਂ 1894 ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਗਾਈ ਹਸਪਤਾਲ 

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੇਟ ਦੀ 

ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1899 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਕੈੱਬ੍ਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ” ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1914 ਵਿਚ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਰਸਾ ਇਣ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਇਥੇ ? ਸਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਮਗਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡੱਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 

1943 ਤਕ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ 

ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦਰਸਾਇਆ । ਇਸ ਖੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੇ 

ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸੈਪੂਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ 

ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਖੌਜ 1912 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਂਈ । 

ਸੈਨ 1901 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਐਸ. ਡਬਲਯੂ. ਕੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 

ਟਰਿਪਟੋਫੇਨ ਨਾਮੀ ਇਕ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1906 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਫਲੈਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂਤ 

ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੜਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ 

ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1921 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚੌ ਗਲ੍ਹਟਾਥਾਇਓਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੌਧੀ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 1939 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਥਲ ਪ੍ਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । 

16 ਮਈ, 1947 ਨੂੰ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿੰ. 11 : 682 ; ਐਨ. ਅਸੈ, 14 : 275. 

ਹਾਪਕਿਨਜ਼, ਜੇਰਾਰਡ ਮੈਨਲੇ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਅਤੇ ` 

ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਚੌਟੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ 

ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚਿਰ 
ਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1930 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿ- 
ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਪਿਆ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਰਚਨ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤੇ ਅਧਾਰ= 

ਭੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਗਈ । 

ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਐਸੈਕਸ ਵਿਚ ਸਨਟ੍ਰੈਟਫ਼ੌਰਡ ਵਿਖੇ 28 
ਜੁਲਾਈ, 1844 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕੈਲੋਫ਼ੌਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਅਧਿਐਨ 

ਦੌਰਾਨ ਰੌਮਨ ਕੈਥੌਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਈ 
ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ । ਇਸਨੂੰ ਬੈਲੀਆਂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ 
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ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 1868 ਵਿਚ ਇਹ ਯਸੂਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 
1877 ਵਿਚ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਡਨ, ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੇ 
ਗਲਾਸਗੋਂ ਵਿਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾਂ ਰਿਹਾ । 1884 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯਰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ 

ਆਇਰਲੈ'ਡ ਦਾ ਜਲਵਾਯ੍ਰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ 8 ਜੂਨ 1889 ਨੂੰ 

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਫ਼ਾਂਇਡ ਕਾਰਨ ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੇ 
ਸੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਯਸ੍ਹਈ ਬਣਨ ਤੇ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿ= 
ਰਚਨਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਛੌਤੀ ਹੀ 1874 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਲੋਮੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਚੁਪ ਤੌੜੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ 
ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ । 'ਟੈਰੀਬਲ ਸਾਂਨੈੱਟਸ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਟਕਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਰਬ ਦੀ ਜਿਸ- 
ਮਾਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਜ਼ 
ਬਾਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸ਼ਿਆਲੀ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । 

ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵਾਂ ਛੋਦ, ਗਹਿਰੀ, 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਹੱਦ 
ਤਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੈਖੋਪ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੌਰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ । ਨਵੀ` ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ 
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੌ ਲਗਭਗ 50 ਕੂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ 

ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । 1918 ਤਕ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੌਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦਾ 20ਵੀ” 
ਸਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਖ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਦਾ 
ਹੈ। ਦੁ 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 682; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 128. 

ਹਾਪੂੜ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੇਰਠ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਠ ਤੋ” ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ .ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ 1 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਰਦਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀ” ਸਦੀ 

ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । . ਹਾਪੁੜ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਗ਼ੀਚੀ ਤੋ ਵੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀ 1872 

ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਰਨ ਕੇਦਰ 
ਹੈ । ਇਥੇ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰ _ 

ਕਰਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 
ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਪੈਰਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਸੀ । ਸੈਨ 
1805 ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਆ ਪਏ ਸਨ ਪਰ 
ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖੰਡ, 

ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਡੀ ਹੈ। 

ਆਬਾਦੀ--71, 249 (1971) 

9282 40" ਉ. ਵਿਥ.; 77? 45” ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

“੩, ਪੂ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 39, ਵੱ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 165 _ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ 

ਹਾਫ਼ਸਟ)ਨ, ਹੈਨਜ਼ ਥਾਰਡਰ : ਆਈਸਲੌ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ . 
ਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਦਸੰਬਰ 1861 ਈ. ਨੂੰ ਇਕ 
ਪ੍ਰਂਤਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । 1886 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੋਪਨਹੇਗੈਨ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ" ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1901 

ਵਵਚ ਇਹ ਆਈਸਲੰ'ਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੋ'ਬਠੀ ਆਲਕਥਿੰਗ ਦਾ 

੧'ਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੌਮ ਰੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਤਾ 

ਭਣ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਅਸਰ-ਰਸ਼੍ਹਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ 1903 

ਤੀ ਵਿਚ ਆਈਸਲੈ'ਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਜ਼ੀਡੈ'ਸੀ 

ਰੰਪਨਹੇਗੈਨ ਤੋ ਰੇਕਯਾਵੀਕ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਦੱਤੀ ਸੀ । 31 ਜਨਵਰੀ 1904 ਨੂੰ ਹਾਫ਼ਸਟੀਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਹ੍ਹਦੇ ਤੇ 

ਨਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅਮਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ 

7ਵੇ' ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਰਾਹੀ” 
ਬੈਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈਸਲੌ`ਡ ਵਿਚ ਤਾਰ-ਘਰਾਂ ਅਤੇ 

'ਲੀਫ਼ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤਾ । ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭੋਂ` ਸਬਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ 

ਹਤੇ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ 

7ਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
! ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ 1908 ਈ. ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 

੧ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਸੰਨ 1911 

?ਚ ਹੌਮ ਰੂਲ ਪਾਰਟ] ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਫ਼ਸਟੀਨ 1919 

।. ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਦੌਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ 

ਤਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1914 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 

ਰਨ ਇਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤ` ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ । 

ਹਾਫ਼ਸਟੀਨ ਇਕ ਚੈਗਾ ਗੀਤਕਾਰ ਵ ਸੀ । ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ 

ਹਾਮੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1893 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 

ਏਆ ਸੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਦਸੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਰੇਕਯਾਵੀਕ ਵਿਖੇ 
11 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1109; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 833. 

ਹਾਫ਼ਕੀਕ : ਇਹ ਐਥਰਿਨਿਫਾੱਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐੱਕਸੋਸੀਡਡੀ 
ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਹੀ ਕੁਲ ਹੈਮੀਰ੍ਰੇਂਫਿਡੀ 

। ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਜਾਤੀਆਂ 

ਦਰੀ ਅਤੇ ਅਲ੍ਹਣੇ ਦੋਵੇ" ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 

। ਇਹ ਅਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਾਫ਼ਬੀਕ ਮੱਛੀ (/267/9722775) 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਹਾਫ਼ਬੀਕ ਹਾਈਪੌਰ੍ਰੀਂਫਜ ਯੂਨੰ,= 

ਫੈਸੀਏਟਸ /'0%7#0ਨਮੁ#45 #ਸ%੪50/905) ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟਾਂ ਤੇ 

ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਫ਼ਬੀਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ 
ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਪਰਲ' ਜਬਾੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਤਿਕੌਣਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ 
ਜਬਾੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਚੁੰਝ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਛੀ ਚਾਂਦੀ 

ਰੰਗੀ, ਨਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸੈ'. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ 
ਛਲਾਂਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡਣੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਇਹ ਛੌਟੀਆਂ ਛੰਟੀਆਂ ਤਿਲਕਵੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੰਦੀ ਹੈ । 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਫ਼ਬੀਕ ਮੱਛੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ,. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 850, 

ਹਾਂਫਮੈਨ ਰੋਲਡ ? ਇਸ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1937 ਵਿਚ ਪੌਲੈੱਡ ਵਿਚ ਜ਼ਲੌਚੁਫ (ਹੁਣ 

ਰੂਸ ਵਿਚ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 

ਚਲ! ਗਿਆ । ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰ” ਇਸ 
ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਰਸਾਇਣੀ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ 
ਪੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੁਡਵਰਡ ` 
ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1965 
ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਨੰੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 

ਹਾਂਫਸੈਨ ਨੇ 1981 ਦਾ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ 

ਪ੍ਰਸਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਿਓਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੋਜਰ ਕੈ'ਨਿਚੀ 
ਫੂਕ੍ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ । ਹਾਂਫਮੈਨ ਦੀ ਮੁੱਖ 
ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੁਡਵਰਡ-ਹਾੱਫਮੈਨ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਸਾ, ਰਿ, ਜਨਵਰੀ, 1982 : 53. 

ਹਾਫਿਜ਼ : ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਅਜਿੱਤ ਮਹਾਂਕਵੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਈਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਅਦੀ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀ” ਰਖਦਾ । ਵਿਸ਼ਵ- 
ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਸੈਨ 
1325 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆਂ । ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ 

ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਾਨ ਮ੍ਰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 'ਹਾਫ਼ਿਜ਼' ਦੇ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਕਲਾਂ 

ਸਦਕਾ ਸ਼ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 
ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਲਮਜਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 
ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦਾ ਪੈਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਇੰਨੀ 
ਵਧੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਪਰ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ । ਹਾਂ, ਇਕ 

ਵਾਰ ਬਹਿਮਨੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ 



ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਂ, ਉਸਤਾਦ 

ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟੂਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਵਤਨ-ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ 
ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬ੍ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਵਿਖੋ ਹੀ ਲਗਭਗ 
1388 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਇਥੋਂ ਹੀ 

ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਰਸੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਲ ਲਈ 
ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਇਕ ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਦਲੇਰ ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ” 

ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ-ਆਮ ਨਿਖਧੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇ" ਉਹ ਇਸ 

ਦੀ ਮੌਤ ਤੰ` ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੋ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕ੍ਹਮਤ 
ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੌਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਲਾਗਰਜ਼ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਲਮਸਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਤੌਮੂਰਲੰਗ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ । ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਤੈਮੂਰ 
ਜਦੋਂ' ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੈ” 
ਆਪਣੇ ਸਮਰਕੇਦ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੰਕਤ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਇਤਨੀ ਕਤਲੋਂ-ਗ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ 

ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ 

ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਤੌ 

ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।” ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਜਨਾਬ 
ਇਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈ` ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹਾਂ ।' 
ਤੈਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਲਾ ਪਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ 'ਦੀਵਾਨ' 
ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰੌਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗੁਲ ਤੇ 

ਬੁਲਬ੍ਰਲ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ 
ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਲੰਕਾ- 
ਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਰੰਗਣ ਵੀ ਉਭੱਰ ਕੇ ਆਈ 

ਹੈ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਗ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਤੇ 
ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਦੌ ਧਰੂਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 
ਦੇ ਅਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੌਕਾਈ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਤੇ 
ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ੍ਰ ਤੇ" ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੈ,; ਏ, ਹਿ, ਪਰ, 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ, ਉਸਤਾਦ : ਭਾਰਤ ਦੇ,ਇਸ ਉੱਘੇ ਸਰੌਦ 
ਵਾਦਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ 1877 ਵਿਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
ਸੈਨੀਆਂ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੌ ਕਿ ਤਾਨਸੇਨ ਦੀ ਲੜਕੀ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਧਰੁਪਦ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਲਦੀ 
ਬੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਇਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਡਾਕ- 
ਟਰੋਟ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਪਦਮ ਭ੍ਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾ- 
ਨਿਆਂ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 28 ਦਸੰਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 
ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ--ਐਨ, ਇੰ. 2 : 605. 
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ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ : ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ 
ਜਨਮ ਡੋਰਟ ਵਿਖੋਂ ਇਕ ਸਿੰਜਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਨੂੰ “ਨਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਵੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ 

ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਨ 1901 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ 
ਗਿਆ । ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਇਸ ਸਮੋ' ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ 

ਲਿਖੀਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ 

ਸੀ । ਇਸ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਨ 1911 ਵਿਚ ਕਾਹਿਰਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਡ'ਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 
1931 ਤਕ ਇਹ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ” ਦੌਰਾਨ 
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀ' । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ 
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਸਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਅਲ ਬ੍ਰ ਅਸਾ' ਤੇ 
'ਲਾਇਲੀ ਸਤਿਹ' ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਜੁਲਾਈ, 1932 ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਰੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1106, 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ £ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ ਤੇ ਤਖ਼ੱਲਸ 
'ਸ਼ਮਸ' ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਗੁਲਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ 1838 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 
'ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਚੰਗਾ 
ਆਲਮ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ, ਪੱਕਾ 
ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਸੂਫ਼ਿਆਨਾ-ਪਾਣ 
ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸੀਹਰਫ਼ੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, 

ਕਸੀਦੇ, ਨਾਅਤਾਂ, ਗੀਤ, ਚੰਪਈਆਂ, ਤੋਬਾਨਾਮਾ, ਹਿਜੋਨਾਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 

ਆਦਿ ਹਨ । ਸੀਹਰਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਹਸ਼ਤ ਗੰਜ' ਦੇ 
ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਢੌਰਾ ਧ੍ਰੈਸ ਅਔਬਾਲ ਤੋ` ਛਪ ਚੂਕਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ 

ਦਾ ਰੰਗ ਰ੍ਰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ । 

ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚੋਂ” 

ਤਖ਼ੱਲਸ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਸ਼ਮੱਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦਾ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 1902 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ.ਪੂ.--ਪੰ. ਸ਼ਾ, ਤਜ਼. ` ੫ 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀ : ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੈਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਤਖ਼ੱਲਸ 
'ਬਖ਼ਸ਼ੀ' ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 1868 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ 

ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਗਾਮੂੰ ਖ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ 
ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਸੀ । ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੌਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਪੰਟ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋ 

ਗਿਆ 1 ਰ੍ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੌਤ ਖੌਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਸ ਦੀਆਂ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ । 

ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਢੋਰ ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ । ਜਦੋ` ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦੇਖਦਾ 
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੱਟ ਟੌਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸੀਹਰਫ਼ੀ 'ਹਫ਼ਤ 

ਪੌਕਰ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੌਗਾ ਕਵੀ ਸੀ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 1923 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰ. ਸ਼ਾ, ਤਜ਼. 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ 
ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮੌਢੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰੌਮਣੀ= 

ਲੌਕ-ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮੱਧ 

ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਤੇ ਜੀਵਨ= 

ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਮਤਮੌਦ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਖੌਜ 

ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਝ ਵਧੌਰੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 
“ਹੀਰ' ਦੇ ਮਾਹੀ 'ਧੀਦੋ ਰਾਂਝੇ' ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੋਂ ਪਿੰਡ 

` ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੌਧਾ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਆਪਣਾ 

ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸਨੇ ਮੋਲਵੀ 

ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ (ਵਸਨੀਕ ਜਹਾਨਾਬਾਦ) ਪਾਸੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਨੌੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ 

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, 

ਵਾਅਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਜ਼ਰੀ । ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇ” 

ਬਾਰੇ ਅਸੀ" ਇਸ ਗੱਲ ਤੌ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ 

1090 ਹਿਜਰੀ (1687 ਈ.) ਵਿਚ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ਼ ਜ਼ੁਲੈਖਾਂ ਲਿਖਿਆ 
ਤੇ ਨਵਾਬ ਜਾਫ਼ਰ ਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ 

ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੋ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 
(ਸਤਾਰ੍ਵੀ" ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲੌਰਾ ਅੱਧ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਇਸਦੀ ਗੁੱਡੀ 
ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ । 

ਮੀਆਂ ਮੁਹੈਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ 'ਸੈਫੂਲ ਮਲੂਕ" ਵਿਚ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ 
ਆਪਣੀ ਰਚਣਾ 'ਯੂਸਫ਼ ਜ਼ੁਲੈਖਾਂ' ਵਿਚ ਦੌ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ” ਜਾਪਦਾ । ਇਸ ਭੁਲੇਖੋ ਦਾ 

ਕਾਰਨ 'ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ' ਤੇ 'ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਅਤੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਤੇਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 
ਵਖੱਰਤਾ ਹੈ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਸੀ-ਪੁਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਯੂਸਫ਼ 
ਜ਼ੁਲੈਖ਼ਾਂ ਆਦਿ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੇ 'ਫ਼ਰਾਇਜ਼ਿ-ਹਿੰਦੀ' ਅਤੇ _'ਅਨਵਾਇ- 
ਬਰਖ਼੍ਰਦਾਰ' ਆਦਿ ਧਾਰਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਸੀਹਰਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਕ ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਸੱਸੀ ਪੁਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਜ਼ੁਲੈਖ਼ਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਬਿਆਨੀਆ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਮੌੜਦਾ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 
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ਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁਨੂੰ ਪੀਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਰੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਣ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਰੰਗਣ ਦਾ ਸ੍ਮੇਲ 'ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ“ ਕਿ ਇਸਦਾ ਯੂਸਫ਼ 
ਜ਼ੁਲੈਖ਼ਾਂ ਖੈਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਤ-ਕਿੱਸਾ=ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

'ਯੂਸਫ਼ ਜ਼੍ਲੈਖ਼ਾਂ ਤੇ 'ਸੱਸੀ ਪੁਨੂੰ' ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ 
ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 
ਪੀਲੂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ । ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੌਕ-ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ 
ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ `ਹੈ । ਇਸਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ 
ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ _ਮਸਨਵੀ 
ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੈਦ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ । ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ _ਰੌਗ ਵਿਚ 
ਰੂਪ- ਚਿਤਰਨ ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੋ ਇਸ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਆਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ । ਇਸ ਰੰਗ 
ਵਿਚ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਚਿਤਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 
ਛੁਹ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿਤਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਛੁਹਾਂ, ਮੰਗਲਾ= 
ਚਰਨ, ਹਮਦ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੇਠ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ 
ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਰ ਗ੍ਰਣ ਹਨ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਦਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਧ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਸਤ੍ਹ 
ਦਾ ਸੰਕੌਚ, ਢੁੱਕਵੇ" ਰੂਪਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉੱਚੇ ਭਾਵ, ਸੌਚ ਉਡਾਰੀ 
ਆਦਿ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ _ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ 1 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਧਰੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਹੀ 
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਬਿਆਨੀਆ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ _ 
ਹੈ । ਇਸ ਕਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ=ਕਾਵਿ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਾਮਾ 
ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ--ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਸੀਤਲ; ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਭਾ, ਵਿ. ਪੰ.? ਪੰ. ਸਾਂ. ਇ.--ਰਸ; 
ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਪੰਜਾਂਬੀ । 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਅਜ਼ੁੱਦੀਨ : ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਅਜ਼ੁੱਦੀਨ ਤੇ ਤਖ਼ਲੱਸ 
'ਹਾਫ਼ਿਜ਼' ਸੀ । ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ 
ਦੇ ਸਮੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ । ਨੋਤਰਹੀਨ ਹੌਣ 
ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ । ਇਮਾਮ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਵਾਅਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਅਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 

ਪੱਥਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਅਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਂ ਅਕਸਰ 
ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਥੇਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨੇ 

“ਕਮੀਦਾ ਅਮਾਲੀ' ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ । 

ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀ” 
ਚਲਦਾ । 

ਹ, ਪੂ.-ਪੰ. ਸ਼ਾ. ਤਜ਼, 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੈਮਦ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦ- 
ਵਾਨ ਪਿੰਡ ਆਧ ਲੱਖੋ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੌਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮੌਲਵੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ 'ਬਾਰਕ ਅੱਲਾ' ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰ“ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਹ 
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ਹਿਕਮਤ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕ ਸੋਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 
ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤਫ਼ਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਤ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਜ਼ੀਨਤ 
ਅਲ ਸਲਾਮ, ਅਨਵਾਇ ਮੁਹੈਮਦੀ, ਕਵਾਨੀਨ ਅਲ ਸਰਫ਼ ਅਬਵਾਬ, 
ਸੈਫ਼ ਅਲਸੰਤਾ ਅਕਾਇਕ ਮਹੈਮਦੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਬੋਲੀ 

ਸਾਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਬੋਲੀ ਕਰਝ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸੰਨ 1895 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਪੰ. ਲਿ. ਕੌ. 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼, ਮੁਹੈਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ : ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1889 ਈ. ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 'ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨਜਮੂਲ ਹੁਦਾ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਗਮਨ 
ਤੌ' ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋ` ਬਹੁਤੀ ਚੈਗੀ ਨਹੀ” ਸੀ । ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ 

ਨੰ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਹਾਫਿਜ਼' 

ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਇਸਨੇ 1908 ਤੌ 1915 ਤੱਕ 
ਲੌੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 
ਤੋ" ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ 
ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ । 

ਸੰਨ-1937 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ 

ਲੀਗ ਦੇ ਨ੍ ਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 
ਵਿਚ ਆਇਆ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 

ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ 

ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ 

ਰਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀ” ਬਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ 
ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ 

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ 1930-39 ਵਾਲੇ 

ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕਿ 
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੌਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀ” ਹੈ, 

ਉੱਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੜੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 
ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਪੱਕਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੌ” ਪਿਛੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ 
ਵਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1958 ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਬਲ ਕਲਾਮ 
ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਇਹ ਕੇ'ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 
ਬਣ ਗਿਆ । ਜਦੌ` ਇਹ 1963 ਈ. ਵਿਚ ਲੌਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੌਣ ਹਾਰ 

ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੈ'ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਕੌਈ 
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੌਗ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ' ਬਣਾਈ । ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ 

ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਸਨ । ਇਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ 
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ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ 
ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪੁੱਜਾ । 

ਸੈਨ 1964 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਡਿ. ਨੰ. ਬਾ. 2 : 179. 

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਬਾਦ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਰੋਲਵੇ ਲਾਈਨ 
ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੌਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ 
ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ 
ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਚਨਾਬ ਨਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨੋੜਿਉ” ਲਗਭਗ 4 ਕਿ. 
ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 
ਵੇਲਣ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪੀਹਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਆਈਨੇ-ਅਕਬਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ । ਸਿੱਖ 
ਰਾਜ ਸਮੇੱ` ਚਾਲੀ ਘੁਮਾਉ” ਪਿੰਡ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਠਾਈ 

ਘੁਮਾਉ ਪਿੰਤ ਬਟੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋ" 
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਥੇ 
ਮੋਲਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । 

32” 4“ ਉ. ਵਿਥ.; 73? 41" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 
ਹ. ੫.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 :5; ਮ. ਕੌ ਕੋ.--272. 

ਹਾਬਹਾਊਸ, ਲੰਨਰਡ ਟ੍ਰੀਲਾਨੀ : ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਸਤੇਬਰ, 1864 

ਈ. ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਆਈਵ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਆੱਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਖੇ 
ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਰਟਨ ਆਦਿ 
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਲਿਬਰਲ 

ਸੀ । ਇਹ 'ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੇ ਐਡੀਟੌਰੀਅਲ _ ਸਟਾਫ 
ਵਿਚ 1902 ਤਕ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੌਬਰ 
ਮੂਵਮੈਟ' 'ਡੈਮੋਕਰੋਸੀ ਐੱਡ ਰੀਐਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਲਿਬਰੇਲਿਜ਼ਮ ਤੋੱ` ਪਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਝੂਕਾਓ ਸਮੂਹਵਾਦ ਵੱਲ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼- 
ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹਵਾਦ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ=- 

ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਇਹ ਹਨ :--'ਦੀ ਥੀਊਰੀ ਆਫ ਨਾੱਲਿਜ-1921" 
'ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਐਵੋਲਯ੍ਹਸ਼ਨ' (1915), 'ਮਾਰਲਜ਼ ਇਨ ਐਵੋਲਯ੍ਰਸ਼ਨ' 
ਸੋਧਿਆ ਅੰਡੀਸ਼ਨ 1915, 'ਸੌਸ਼ਲ ਐਵੌਲਯੂਸ਼ਨ ਐੱਡ ਪੋੌਲਿਟੀਕਲ 
ਥੀਉਰੀ'--1911 ਆਦਿ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ 

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :--'ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਿਆ- 

ਲੌਜੀ'` 1918-22 (ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ) ਇਸ ਨੇ ਹੀਨੈੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ 
ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 'ਸੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ 
ਥੀਉਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਟ' ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ 
ਦਾ ਪ੍ਰੰਫ਼ੌਸਰ ਰਿਹਾ । ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ 
ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ. ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਜੂਨ, 
1929 ਈ. ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ: ਪ੍.-ਐਨ. ਬਿ, 11:567. 
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ਹਾਂਬਜ਼, ਟਾਮਸ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ । 

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੌ" ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੈਸਟਪੋਰਟ, ਜੌ ਅੱਜਕਲ ਮਾਮਜ਼- 
ਬਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਵਿਖੋ 5 ਅਪ੍ਰੀਲ, 1588 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 
ਇਹ ਵੈਸਟਪੌਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰਲਟਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਟਾਮਸ ਹਾੱਬਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਸਟਪੋਰਟ ਵਿਖੋ ਚਰਚ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਸੈਟੀਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਗਡਾਲੰ'ਨ ਹਾਲ ਆੱਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਚ 

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1608 
ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਵਐਨ- 
ਡਿਸ਼, ਜੌ ਪਿਛੱ' ਸੈਕੰਡ ਅਰਲ ਆਫ਼ ਡੰਵਨਸ਼ਿਰ ਬਣਿਆ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਈ- 

ਵੋਟ ਟਿਊਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1610 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ 
ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਤੇ ਗਿਆਂ । ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਆੱਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਬਣਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੰੱਡ ਮੁੜ ਆਉਣ 

ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ--ਹਾਂਬਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਨ 
1629-30 ਵਿਚ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੂਰਪ 

ਦੀ ਨਵੀ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ' ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ 1 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੌ` ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਚੀ 

ਹੌਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਂ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਬੰਹਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ-ਪ੍ਰਰਨ ਘਟਨਾ ਜਿਊਸੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ 
ਨਵੇ” ਢੰਗ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਹਾੱਬਜ਼ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ-ਮੰਡਲੀ 

ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ : ਸੰਬੌਧ (58086) 
ਕੀ ਹੈ ? ਹਾੱਬਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ 

ਵਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀ 

ਵਿਚ ਹੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ 

ਵਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਤੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ । ਗਤੀ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਂਬਜ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਊ[ਸੈਟਰੀ ਵੱਲ 
ਗਈ । ਹਾਂਬਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਹੈ । 

ਸੰਨ 1637 ਵਿਚ ਜਦੋਂ` ਹਾੱਬਜ਼ ਮੁੜ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾੱਬਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਧ 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜਵੇ` ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੋਮਾ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੀ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਨ 1640 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਬੈਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੱਤ' ਦਾ ਖਰੜਾ 
ਤਿਆਰ ਰੋ ਗਿਆ । ਉਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੋਂ ਹੌਲੇ 

ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਹਾਂਬਜ਼ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਹ _ਇੰਗਲੈੱਡ ਤੌ” 
ਨੱਸ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ 

ਇਕ ਕਾਂਡ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੌੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 
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ਕਿ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਰਾਜ ਦੌ ਨਹੀਂ” ਸਗ ਇਕੋ ਹੀ 
ਹਸਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਰ੍ਰਪ-ਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸੈਨ 1651 ਵਿਚ ਹਾਬਜ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਸਰੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ 'ਲੋਵਿਆਥਨ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ 

ਸਨ :--1. ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ; _2. ਕਮਨ--ਵੈਲਥ _ਸਬੈਧੀ; 

3. ਕ੍ਰਿਸ਼ਰਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 4. ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ 
ਸਬੰਧੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਸਰਬ-ਸੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ 
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸੈਨ 1651 ਤਕ ਚਾਰਲਸ 1 ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੌ 

ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ" ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾੱਬਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਕ 
ਲੋਵਿਆਥਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਂਡ 

ਹੌਰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀ' ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ 
ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਸਲ/ਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸ੍ਸ ਕੀਤੀ । 

ਸੰਨ 1660 ਈ. ਵਿਚ ਹਾੱਬਜ਼ ਨੇ ਗਠਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ 
ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ 

ਬਾਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਸਤਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬਾਤਮਕ ਖੌਜ ਦਾ ਖੰਡਨ 
ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1666 ਦੇ ਆਸਪਾਸ਼ ਇਸ ਨੇ ਰੋਖਾ-ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ 
ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੌਂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਬਜ਼ 

ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਖਾ-ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਵਿਚ ਉੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੌਖਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ 
ਹਾੱਬਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਛੌਟਾ 
ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ । ਹਾੱਂਬਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਸਬੈਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ 
'ਸੁਤੌਤਰ ਸੌਚ' ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 'ਨਾਸਤਿਕਵਾਦ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਚਾਰਲਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਹਾੱਬਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । 

ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 00 ਪੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇੱਸ ਦਾ ਇਕ ਪੌਰਟ੍ਰੇਟ ਵੀ 
ਲਗਾਇਆ ਸੀ 1 ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਆਦਰ ਨਹੀ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਬਜ਼੍ਰਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫ਼ਖ਼ਰ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ । 

ਹਾੱਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 
ਦੇਣ । ਇਸ ਦਾ ਅਹੰਮਵਾਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਪਾਇਨੌਜ਼ਾ ਨੇ ਅਪਣਾ- 
ਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ 
ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਰਵ-ਗਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ 
ਢਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇ ਕਰ ਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 
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ਬਣਾਇਆ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੌਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡੀ ਦੇਣ 
ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । ਕ੍ਰਝ ਸਮੋੱ` ਲਈ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 

ਹਾੱਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ 
ਵਿਚ ਬੈਂਨਥੈਮ ਅਤੇ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਹਾੱਬਜ਼ ਦੇ ਸਰਬ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਆਸਟਿਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋ ਬਾਅਦ 
ਹਾੱਬਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਾੱਬਜ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 
ਇਹ ਯੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਗਲੀਲਿਓ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ । ਇਸੇ 
ਢਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੌਤਿਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 
ਗਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱ ਪਰਖਿਆ । ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਂਬਜ਼ 
ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਇਹ 
ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਨਿਖਵੜੀ` ਸੀ । 

_ਮਾਨਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜ੍ਹਿਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਹਾੱਬਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਰਵਗਾਮੀ ਸੀ । 

ਵੇ --ਹਰੀਚਦ ਪਰਾਸ਼ਰ 

ਹਾਬਰ ਫ਼ਿਟਜ਼ : ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ 
ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਦਸੰਬਰ, 1868 ਨੂੰ ਬਰੈ`ਸਲੋਂ 
ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਡਾਕਟ੍ਰੇਟ ਦੀ 
ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭੌਤਿਕੀ-ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੌ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੀ ਖੌਜ ਹਾਈਡੋਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਇਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਲਣ 
ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਖਣ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਖੌਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੌ ਪੈਟਰੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ- 

ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਘ੍ਰ- 
ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ । ਇਸ ਦੀ ਖੌਜ ਦੇ 

ਕੁੱਝ ਹੌਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਢੇ ਯੌਗਿਕ, 
ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਧਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸਾਂ ਦਾ 

ਨਿਖੋੜਨਾ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਸਨ 1 

ਇਸ ਨੇ ਹਾਬਰ ਇੰਟਰਫ਼ੈਰੌਮੀਟਰ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀ' ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ 
ਕੁਆਰਟਜ਼ ਤੋ ਇਕ ਮੈਨੌਮੀਟਰ ਤਿਆਰ,ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 
ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਬਾਉ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੇ ਸਤ੍ਰਾ ਸੋਖਣ, ਮੁਕਤ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਹਾਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੌ` ਮਹੱਤਵ-ਪ੍ਰਰਨ ਕਾਢ 
ਅਮੌਨੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ 
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੌ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕਾਢ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
1918 ਦਾ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

1911 ਤੋ 1933 ਤਕ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੈੱਸਰ ਵਿਲਹੈੱਲਮ 

ਖੌਜ ਸੋਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਮਹਾਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ 
ਨਾਕਾ ਬੇਦੀ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰਾ ਆਉਣਾ ਬੈਦ ਹੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਜਰਮਨ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰੇ ਢੇ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਜੋ ਸ਼ੋਰੇ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਦੀ ਥ੍ੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਗੌਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ । ਉਸ ਸਮੋ ਹਾਬਰ ਨੇ ਅਮੌਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੌਰੇ 

ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋਗ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਕਾਢ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ 

ਹੌਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ । ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ 

ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਾਬਰ ਦੇ ਸਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਰਮਨੀ ਨੇ 

ਜੌ ਜੰਗੀ ਗੈਸ ਈਪਰੈੱਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1915 ਨੂੰ ਛੱਡੀ 

ਸੀ, ਉਹ ਹਾਬਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਹਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 

ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ । ਇਸ ਨੇ 1930 ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਪਾਨ ਸੰਸਥਾ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮੋਲ-ਜੌਲ ਪੌਦਾ 
ਕਰਨਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1933 ਵਿਚ ਹਾਬਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋ ਯਹੂਦੀਆਂ 

ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੀ ਕੈਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
ਚਲਾ ਗਿਆ । ਜਦ ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚੋ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ 

ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 1934 ਨੂੰ ਬਾਜੈੱਲ ਵਿਖੇ ਦਿਲ ਦੀ 

ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਅਤੇ 

ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੌਜ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ । 

--ਸੌਹਨ ਸਿੰਘ 

ਹਾਬਰ ਬੌਸ਼ ਵਿਧੀ : ਹਾਬਰ-ਬੌਸ਼ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹਾਬਰ ਅਮੋਨੀਆ 
ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਅਮੌਨੀਆ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਵਿਧੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਰਸਾਇਣ- ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਬਰ ਫ਼ਿਟਜ਼ ਨੇ 
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰਜਨ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰਕੇ ਅਮੌਨੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਬਰ _ 

ਨੂੰ 1918 ਦਾ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ 

ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ 

ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਤੱਤਾਂ 
ਅਰਥਾਤ ਨਾਈਟੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡੋਜਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਤਾਪਗਤਿਕੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਕ੍ਹਲ ਹੈ (257 ਸੈਂ. ਉੱਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਸਟੈ'ਡਰਡ 
ਮੁਕਤ ਉਰਜਾ 3.94 ਕਿਲੋਂ ਕੌਲੌਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮੌਲ ਹੈ) ਕਿਰਿਆ ਦੀ 
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ਸਮੀਕਰਨ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਲ (ਇਕ ਨਾਈ- 
ਟੌਜਨ ਅਤੇ ਤਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ) ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਦੌ ਮੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ 

ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਐਨਟ੍ਰਾਂਪੀ ਜਾਂ ਅਲੱਭ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨੀਆ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ 
ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀ' ਹੈਦੀ । ਨਾਈਟੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਸਥਾਈ ਅਣੂੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ 
ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ 

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਬਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਦੀ ਵਰਡੋ” 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਉਤਪ੍ਰੋਰਕ ਲੌਹੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲਗਭਗ 1,000 ਵਾਯ੍ਹਮੋਡਲੀ ਦਬਾਊ ਹੇਠ ਕਿਰਿਆ 500'ਸੈ”, 
੯੩ 

ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਉਤਪ੍ਰੰਰਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਉ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕਾਰਲ ਬੋਸ਼ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1931 ਦਾ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਸਕਾਰ ਰ੍ਰੀਡਰਿਕ ਬਰਗੀਅਸ 
ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਬਾਉ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਨਾਈਟ੍ਰੌਜਨ ਦੇ 

ਯੋਗਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ 

ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ੍ਹ ਰਖਣ ਵਿਚ ਇਹ 
ਵਿਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 824 ; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮੈ. 13 : 125 

ਹਾਝਰਲੇ'ਟ, ਗਾਟਲੀਬ : ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ, 1854 ਨੂੰ ਅੰਗੈਰਿਸ਼-ਆਲਟੰਨਬਰ੍ਕ (ਹੰਗਰੀ) 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਆਸਟੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਰਿ- 

ਆਤਮਕ ਪੰਦਾ-ਸੈਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੇਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੈਰਚਨਾਤਮਕ 

ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਰਤੇ' ਦੀਆਂ ਸੋਭਾਵ- 
ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸੋਨ 1876 ਵਿਚ ਪੀ ਅਔਚ. ਡੀ. ਦੀ 
ਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 1910 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਚ ਪਲਾਂਟ-ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ 

ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 
ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੌ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 

ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 

ਫਜ਼ਿਆਲੰਜੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਐਨਾਟਮੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਨੁਵਾਦ 1884 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੌਇਆ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 

ਤਸ ਨੇ ਪੰਦੇ ਦੇ ਤੰੜੂਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਿਸਟਮਾਂ ਜਿਵੇ' ਕੌਤਰਿਕ, ਸੋਖਕ, 

ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਖੌੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ 
੧ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 30 

ਨਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 824 ; ਵ. ਹਰ. ਇ. ਸਾ : 728, 

ਹਾਬਾ, ਅਲਾਂਇਸ : ਚੈਕੌਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ- 
'ਰ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਜੂਨ, 1893 ਨੂੰ ਮੌਰਾਵੀਆ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ੋਵਿਚ 

ਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ' ਨਵੋਂ 

3ਰਬੋ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੰਗ, ਵਿਔਨਾ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਆੱਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਗੀਤਕਾਰ 
ਰਨਲਡ ਸ਼ੋਨਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 
ਹੈਗਤ ਰੂਪਾਂ ਤੱ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ । 
ਹੋਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਬਾ ਇਕ 
ਘਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀ । ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇ” 
ਤਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । 

1923 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਗ ਵਿਖੋ ਕਵਾਰਟਰ-ਟੋਨ ਸੰਗੀਤ ਦਾ 
ਹਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1927 ਵਿਚ ਟੋਨ-ਪਧਤੀਆਂ 
ਧੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ । 

ਸੰਗੀਤ ਸਬੈਧੀ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 

ਆ ਓਪੌਰਾ 1931 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

`ਨਾਲ ਹਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1940 

। ਸੰਗੀਤਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਓਪੇਰਾ 'ਦਾਈ 

ਡਮ ਕਮ' ਛੋਵੀਂ-ਟੋਨ ਪਧਤੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਬਾ ਵੱਖਰੇ 

ਹਾਬੈੱਮਾ, ਮੀਨਡਰਟ 

ਵੱਖਰੇ ਸੰਗੀਤਸਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੌੜ ਅਨ ਸਾਰ ਬਣਵਾਉ'ਦਾ ਹੈਦਾ ਸੀ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੰੱਬਰ, ਪਿਆਨੌ ਅਤੇ ਸਹਿਗਾਨ 
ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ! 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. ; ਕੋਲ ਐਨ. 

ਹਾਬਾਕੂਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ : ਬਾਰਾਂ ਪੈਜ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 
12 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਲੇਖਕ ਹਾਬਾਕਕ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ 
ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ 
ਛੋਟਾ ਪੈਜ਼ੈਬਰ ਜਾਂ ਪਰੋਹਿਤ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਹਾਮ ਵੀ 
ਹੁਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਤ ਵਿਚ ਬਦ ਦਾ 
ਪਤਨ ਅਤੇ ਨੇਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੋਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹਾਬਾ- 
ਕੁਕ ਉਪਹ ਭਾਸ਼ ਵੀ-ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀ ਬਲਕਿ 
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1087 

ਹਾਬੀਲ ਤੇ ਕਾਬੀਲ : ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇਦੋ 
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਬੀਲ ਤੇ 
ਕਾਬੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਹਾਬੀਲ ਤੇ ਕਾਬੀਲ ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਜੌੜੀ ਭੈਣ ਵੀ . 

ਜੋਸੀ ਸੀ । ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ” ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੌੜੀ ਭੈਣ 
“ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ । ਪਰ ਕਾਂਬੀਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਪ੍ਰਗਟ 

_ਕੀਤੀ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇ" ਭਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਭੇਂਟ 

ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਬੀਲ ਦੀ 

ਅਸਵੀਕਾਰ । ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਹਾਬੀਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ । ਹਾਬੀਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਕਾਬੀਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ । ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਕਾਬੀਲ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜੈਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋ“ - 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਮੌਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ 

ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਾਲ ਕਾਂ ਲੜ 

ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਡੇ 
ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਕੇ ਕਾਬੀਲ ਨੇ 
ਇਕ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੇ ਕਾਬੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ_ਹੈ 

ਕਿਉਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀ” ਮੇਰੇ ਤਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਤਾਂ ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋ” 
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਹਨ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਡਿ. ਇਸ. 

ਹਾਬੇੱਮਾ, ਮੀਨਡਰਟ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀ ਭੂ-ਦਿਸ਼ ਚਿਤਰ- 
ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਅਕਤ੍ਬਰ, 1638 'ਨੂੰ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 
ਇਹ ਜੈਕੌਬ ਵਾਨ ਰੁਇਸਡਾਂਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੀ । ਦੌਹਾਂ 
ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 

ਰਹ. ਪੂ--ਸ਼ਾ, ਐਨ. ਇਸ, : 1151 



ਹਾਮਸ 

ਚਿਤਰਿਆ । ਨਵੰਬਰ, 1668 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ । ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 
ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ-ਰ੍ਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਲਰੀ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰ “ਦੀ 
ਐਵਿਨਯੂ, ਮਿਡਲਹਾਰਨਿਸ' (1689) ਤੋ" ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ 
ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਮੌਤ ਤੌ ਬਾਅਦ 18ਵੀ' ਅਤੇ 

19ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀਵਨ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ । ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਖੋ 
7? ਦਸੰਬਰ, 1709 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹਪੁ,--ਐਨ. ਭ੍ਰਿ ਮਾ, 5 : 71 

ਹਾਮਸ : ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ਾ--ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾ- 

ਫ਼ਜ਼ਾ (ਗੋਵਰਨੇਟ) ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 42,764 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. 

ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 812,517 (1981) ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੋਂ 

ਤੋ” ਦੂਜੇ ਭੱਕ ਤਟੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਸਰਚੱਦ 

ਤਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਈਰਾਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 
ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ 

ਫਿਰ ਵੀ ਓਰਾਂਟੀਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੇਤਤ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ 
ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ. ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ- 
ਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨ । ਸੈਨ 1960 ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਹਾਮਸ ਝੀਲ ਤੇ ਇਕ 

ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਮਸ ਵਿਚ ਰੌਮਨ ਕਾਲ 
ਢੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਖੰਡਰ ਵੀ ਮੌਜ੍ਰਦ ਹਨ । 

ਹ ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 5 : 108. 

ਹਾਮਸ : ਸ਼ਹਿਰ--ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਹਿਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ'ਦਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਹੈ ਜੋ ਓਰਾਂਟੀਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੌ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ 

ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਮੈਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਮੈਸਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰਰਜ 

ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫੀਨੀਸ਼ੀਆ 

-ਲੈਬਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੌਮਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰੇ- 
ਲੀਅਨ (270-275 ਈ.) ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਲਮੀਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜ਼ੀਨੋਬਿਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ । ਸੈਨ 

636 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਹਿਮਸ' ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਕੱਢਣਾ ਸ਼੍ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਨ 885 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰ 
ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ ਵਿਚ 

ਆ ਗਿਆ ਡੇ 1830 ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਸਰੀਆਂ ਅਧੀਨ 

ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋ`ਦ ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਰਕੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

ਹਾਮਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਥਾਨਕ 

ਦਸਤਕਾਰੀ, ਜ਼ੇਵਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਉਨੀ ਕਪੜੇ, ਪੇਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ 

ਘੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦੋਂ-ਫਰੌਖਤ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਸ 

ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਇਕ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਆ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ, ਖੌਤੀਬਾੜੀ 

ਥੰਜ-ਕੇੱਦਰ, ਖਾਦ ਡੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਡੇ ਇਕ ਚੀਨੀ 

1792 
ਸਿ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਨ । ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ-ਮਾਰਗਾਂ 

ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੌਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੂ ਮਧ-ਸਾਗਰ ਤੱਟ 
ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ-354,508 (1981) 

34744" ਉ. ਵਿਥ: ; 36543" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਸਾ. 5 : 108, 

ਹਾਮਸੁਨ, ਕਨ੍ਹਟ : ਨਾਰਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਗਸਤ, 1859 ਨੂੰ ਗ੍ਬ੍ਰਾਂਸਤਾਲੈੱਨ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ । ਇਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । 19 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਨਾਰਵੇ ਵਿਖੋਂ ਇਕ 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੌਮ ਕਰਨ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ! । 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੋ 

ਇਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੇਖਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਾਵਲ 'ਸਲਟ' (1890) 
ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1889 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਕ 

ਇਨਟੈਲੈਕਚੂਅਲ ਲਾਈਫ਼ ਆਫ਼ ਮਾਡਰਨ ਅਮਰੀਕਾ'_'ਲਿਖੀ । ਸੈਨ 
1904 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵ-ਰੌਮਾਂਚਕ ਸਕ੍ਹਲ ਦਾ 

ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ' 'ਮਿਸਟੀਰੀਅਰ' (1892) ਅਤੇ 'ਪੈਨ' (1894) 

ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਵਿ-ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤਕ-ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1920 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਮਾਰਕੈਨਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ' 
(1917) ਉੱਤੇ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । 

'ਦੀ ਵਿਮਨ ਐਟ ਦੀ ਪੰਪ' (1928), 'ਵੈਗਾਬਾਂਡਜ਼' (1930), 
`'ਆੱਗਸਟ' (1933), 'ਦੀ ਰੌਡ ਲੀਡਜ਼ ਆੱਨ' (1937) 'ਦੀ 

ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੌਜ਼ਡ' (1937) ਆਦਿ ਇਸ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਲ ਹਨ । 

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ । 
ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੌ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ 

ਲਏ ਗਏ । 

19 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1952 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਮਸਟਾਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ੍ ਮਾ. ; ਕੋਲ, ਐਨ. ; ਐਨ. ਅਮੈ,; ਚੈੱਬ, ਐਨ. 

ਹਾਮੱਦ ਅਰ-ਰਾਵੀਆ : ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 
ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਜਨਮ 694 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਈਰਾਕ ਵਿਚ 
ਕੂਫ਼ਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 1 ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇ" ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਕਵਿਤਾ 
ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋ" ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਲੜਾਈਆਂ, 

ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਗਿਆਨ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਲ-ਵਾਲੀਦ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਹੋਰ 

ਉਮੱਈਅ' ਖ਼ਲੀਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾਪਾਤਰ ਬੰਣਆ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ 

ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਹੌਣ 

ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਇਸਨੇ 'ਅਲ-ਮੁਆਲਕਾਤ' ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੀਤ-ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਸੈਨ 772 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰਫਾ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 875 ; ਐਨ. ਅਮੌ. 13 : 664. 
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ਹਾਮਦ ਸ਼ਾਹ : ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ 
ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਯਦ ਅਤਾ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਯਦ ਆਜ਼ਮ ਮਾਵਰਾ 

ਜੀ । ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ । ਇਹ 

ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹਾਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 1161 

ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੌਤਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ 

(ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਦਾ 
ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਿਆ । ਕਿਸੇ ਜੌਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਐਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੌਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਛੋ` ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵੰਗਾਰਿਆ । 

ਹਾਮਦ ਨੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਜੰਗੇ ਹਾਮਦ' 

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । 'ਜੈਗੇ ਹਾਮਦ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਮਦ', 

“ਹੀਰ ਹਾਮਦ', 'ਗੁਲਜ਼'ਰ ਹਾਮਦ', 'ਤਫ਼ਸੀਰ ਹਾਮਦ' ਅਤੇ 'ਫ਼ਿਕਹ 

ਨਾਮਾ ਹਾਮਦ' ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ । 'ਜੰਗੇ ਹਾਮਦ' ਇਸ ਦੀ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 
ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਮਦ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 
ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਦਮ ਦੀ ਹੋੱ'ਦ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਗਰ” 

ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਕਿਆਮਤ, ਜਜ਼', ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ (ਹੀਰ ਹਾਮਦ) ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ 

ਮਤੇ ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

'ਜੰਗੇ ਹਾਸਦ' ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਤੇਰਦੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਹਨ । 
ਬਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਿਆਕਤ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । 

ਹ. ਪਰ--ਪਖੇ. ਸ਼ਾ. ਤਜ਼. 

ਹਾਮ-ਬਿਨ-ਨ੍ਹਹ : ਹਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 
ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਤਿੰਨ 
ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ । ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇ" ਹਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ 

ਲਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੇ 
ਦੋ ਪਰਲੌ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੌੱ' ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 
'ਮ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੈਠਣੋ' ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਕ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ । ਪਰ ਔਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ 
ਵਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । 

ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 

`ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
੧। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਮ ਸਮੱਤ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਤਿੰਨ 

'ਤਰ ਪਰਲ ਦੇ ਤੁਫ਼ਾਨ ਤੋ ਬਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਸਾਰ 

7 ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ । ਇਸਲਾਮੀ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ 
ਭੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰਡਾਨ, ਇਥੋਂਪੀਆ, ਨੂਬੀਆ 
ਹਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ । ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਰੰਗ ਦੀ 

ਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਮਰੂਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ,--ਸ਼ਾ. ਐਨ. ਇਸ.-128. 

ਹਾਮਾ 

ਹਾਮਰਫੇਸਟ : ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 
ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੌ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ 
ਤੋਂ ਫਿਨਮਾਰਕ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ, ਕਵਾਲਯੂ ਟਾਪੂ ਤੇ ਵਕਿਆ ਹੈ । 
ਸੈਨ 1789 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1809 
ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਦੌ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1891 ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ 
ਹਿੱਸਾ ਜਲ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1940 ਤੋ 1944 ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਰਮਨਾਂ 
ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਥੰ” ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ 
ਪੱਛਮੀ ਫਿਨਮਾਰਕ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । 

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਿਨਲੈ'ਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ 
ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੈਰਗਾਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ 
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਇਥੌ' ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਹਨ । ਉੱਤਰੀ 
ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਥੋ” ਦੇ 
ਜਲਵਾਯੂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋ" ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਹੀ ਜੰਮਦੀ । ਇਥੇ 17 ਮਈ ਤੋ 29 
ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 
ਨਵੰਬਰ ਤੋ 21 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀ” ਦਿਸਦਾ । 

ਆਬਾਦੀ--7,208 (1983) 
7940" ਵਿਥ.; 23742" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 876. 

ਹਾਮਾ : ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ਾ--ਕੇਦਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ਾ 
(ਗੋਵਰਨੇਟ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਤਰਫਲ 8844 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ 
ਆਬਾਦੀ 734,333 (1981) ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਦਰ-ਮਕਾਮ ਇਸੇ 
ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਓਰਾਂਟੀਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4 : 867. 

ਹਾਮਾ : ਸ਼ਹਿਰ--ਕੇ'ਦਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ੋ ਦਾ 
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੌ ਓਰਾਂਟੀਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਢੇ ਉਪਰ ਵਾਕਿਆ 

ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾ 
ਯੁਗਾਂ ਤੌਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ੪ਵੀ” ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਸੀਰੀਅਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਮਕ- 
ਦ੍ਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੌਕਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਰਹੀ । ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. 
ਵਿਚ ਸਲੌਕਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਪੀਫੇਨਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਬਾਜ਼ਨ- 
ਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਈਮੋਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 

ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਂ ਸੀ । ਜਦੋ 7 ਵੀ" ਸਦੀ ਈ. 
ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਿਰਜਾ 

ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸੈਨ 1108 ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਧਰਮ-ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, 

1115 ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, 1175 
ਵਿਚ ਇਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1188 ਵਿਚ 
ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਡੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਲਗਭਗ 1300 ਵਿਚੁ 



ਹਾਮਾਦਾਨ 

ਇਸ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਮਮਲੁਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ 16ਵੀਂ” ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਆਟੌਮਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ 

ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਜੌਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ । 

20 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ 8 ਵੇੱ' ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ 

ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਅਨਾਜ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਕ 

ਮਹਤਵਪ੍ਰਰਨ ਮੌਡੀ ਸੀ_। ਦੂਜੀਆਂ ਆਰਥਕ _ਸਰਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚ 

ਆਟਾ-ਮਿੱਲਾਂ, ਉਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨਾ, ਚਮੜਾ ਰੰਗਣਾ ਅਤੇ 

ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼'ਮਲ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਬਾਗ਼ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਜਾਈ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--176,640 (1981) 

35508" ਉ. ਵਿਥ. ; 36”53" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬਰ. ਮਾ. 4 : 867, 

ਹਾਮਾਦਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਛਮੀ ਮੱਧ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਂ 

ਦੇ ਓਸਤਾਨ (ਪ੍ਰਾਂਤ) ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਉ£ੱਟ ਐਲਵਾਂਡ 

3,571 ਮੀ.) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾ ਸੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌੜੇ 
ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 1,877 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਇਰਾਨੀ ਲੌਕ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 
ਲੌਕ ਮੂਲ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ 

ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਹਾਮਾਦਾਨ ਇਕ ਅਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਮਾਦਾਨ ਤਹਿਰਾਨ-ਬਗਦਾਦ ਮੋਨ 

ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਨਮਦੇ 

ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਰਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਡ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ; 

ਅਸੀਰੀਅਨ ਲੌਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਟ _ਡੋਊਕੀ, _ਮੈਡੀ ਲੌਕ ਇਸਨੂੰ 
ਹਾਂਗਮਟਾਨਾ ਜਾਂ ਆਗਬਟਾਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਇਸਨੂੰ ਐਕਬਟਾਨਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਹ ਵੀ ਇਕ 

ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ । ਹਾਮਾਦਾਨ ਦੇ 

ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਮੌਸਲਾ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਰਦਾਬੀਨ 

ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਐਕਬਟਾਨਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਦੇ ਖੌਦਾਈ ਨਹੀ' ਹੋਈ । 

ਸੈਨ 641-42 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ । 

12ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੈਲਯੂਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੌ 50 ਸਾਲ ਰਹੀ । ਇਸ ਸਮੇ' ਦਾ 

ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੋਂ ਚ੍ਰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੋਨਬਾਦ ਏ-ਅਲਾਵੀਯਾਨ ਨਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ । 

ਲਗਭਗ 1220 ਵਿਚ ਮੰਗੌਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨ 1386 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ । 17ਵੀ' 
ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ 
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ਇਰਾਕ, ਪਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਅਜਕਲ੍ਹ ਫ਼ੌਜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਉਸਰਨ 
ਲੱਗਾ ਹੈ । ਰੱ 

ਆਬਾਦੀ 

34748" ਉ. ਵਿਥ. ; 2830" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 866. 

155,826 (1976) 

ਹਾਮਾਨ, ਜਹੈਨ ਜਾਰਜ : ਇਹ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ । ਇਸ 
ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਨਿਕਸਬਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 27 ਅਗਸਤ, 17 30 

ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1767 ਵਿਚ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1777 ਈ. ਵਿਚ ਉਥੇ ਕਸਟਮ ਹਾਉਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ । ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਤ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ 
ਵੀ ਹਾਮਾਨ ਕਾਂਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਕਾਲ ਦੇ 

ਯੁਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ,ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਕ ਔਤਰਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । 
ਮਨੁੱਖ ਅਨੁੱਭਵ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਝ੍ਰਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤ੍ਰ ਹਾਮਾਨ 
ਨੇ ਅਨੋਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੌਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੋਂ 

ਜੀਓਰਡੈਨੇ ਬਰੁਨੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ । ਹਾਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਯੁ ਕਤੀ- 
ਵਾਦ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਆਮ ਜਰਮਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਦੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਗਲ ਜਿਹੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪਿਆ । ਈਸਾਈ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੌਰ ਵੀ 

ਆਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਰ੍ 

ਸੰਨ 1788 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮ੍ਨਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 

ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸਾ. 868, 

ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ : ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ _ਸੈਸਾਰ ਭਰ 
ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਮੀ- 
ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ । ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ 

ਅਧੀਨ ਵਰਗੀਜ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ । ਹਾਮੀ ਦੇ 'ਨਾਂ' ਬਾਰੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਈਬਲ 

ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣਕ ਕਥਾ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨ੍ਰ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । 

ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ 'ਸੇਮ' ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਵਾ- 
ਸੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿ-ਪ੍ਰਰਖ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ 'ਹੇਮ' ਮਿਸਰੀ, ਫ਼ਿਨੀਸ਼ੀਅਨ, 

ਇਥੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਕਨਾਇਟ ਆਦਿ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਸੀ । 'ਹੇਮ' 

ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 
'ਹਾਮੀ' ਪਿਆ । 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਰੌਕਤ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਮੀ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 
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ਸਾਮੀ-ਪਰਿਵਾਰ”ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਕਰਕੈ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਸਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 
ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ 
ਭੇਦਕ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ : 
ਦਹ ਦੇਵੇ" ਹੀ ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੂਖੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਚ ਪ੍ਰਰਵ, ਮੱਧ ਤੇ ਪਰ ਵਿਭਕਤੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 
ਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਇਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ 

ਰਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰਤਿਐ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ । 
ਤ' ਪ੍ਰਤਿਐ ਦੌਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ । 

ਤੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ । ਕਿਰਿਆ ਪਦਾਂ 

ਵਚ ਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਰਨਤਾ ਉੱਤੇ 
ਤੁਧੇਰੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਰਾਰਨ ਹੀ ਹਾਮੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀ” 

ਨਿਦੇ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 

ਹਾਰਨ ਦੌਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ 
$ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਹਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਮੀ ਤੋ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
7ਮੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਔਜਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਧਾਤ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਮੀ 

ਵਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਮੀ ਵਾਂਗ ਸੁਰ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰ੍ਰਪ ਭੇਦ (ਕ-ਤ-ਬ 

ਕਿਤਾਬ, ਕੁਤਬ, ਕਾਤਿਬ ਆਦਿ) ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' 

ਲਦਾ । ਸੌ ਹਾਮੀ ਦੀ ਸਾਮੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ 
ਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀ” । 

ਹਾਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖੰਡ ਦੇ ਪੋਜ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋ“ ਇਕ ਹੈ, 
ਹਕੀ ਚਾਰ ਹਨ--ਬੁਸ਼ਮੈਨ, ਬਾਂਟੂ, ਸੂਡਾਨੀ ਤੇ ਸਾਮੀ । ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
#ੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 
ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੋਂ ਕੁਝ ਲੌਕ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤਕ 

੧ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ । ਸੌ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੌਰ 

ਟੇ-ਛੌਟੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 
'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਲਿਬੀਆ, ਇਥੋਂਪੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਲੈ'ਡ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ । 

ਹਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-- 

ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਾਪਟਿਕ ਆਦਿ) । 

ਇਥੋਪੀਆਈ ਸ਼ਾਖ਼ਾ _ (ਵੇਦੀਯ, ਖਾਮੀਰ, ਸੌਮਾਲੀ, 

ਗੱਲਾ, ਸ਼ਾਹ, ਬੇਜਾ ਆਦਿ) । 
ਲਿੱਬੀਅਨ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਸ਼ਿਲਹਾ, _ ਤਾਮਾਸ਼ੋਕ, ਨਮੀਦੀਅਨ 

ਆਦਿ) । 

ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਮਸਾਈ, ਨਾਮਾ ਆਦਿ) 
ਅਤੇ ਫੁਲਾ 

ਹਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੌ 

ਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ੧ਣ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
'ਧਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 

ਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੌਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ 
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ਹਨ ਜਿਵੇਂ” : ਰੌਸਾ (ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ), ਜਿਸਨੂੰ 
ਅਕਸਰ ਅਜਕਲ ਸ੍ਰ ਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੌਸ' ਹਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਡਾਨੀ 
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ` ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ _ਸੂਡਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਹੈ । 2000 ਈਸਵੀ ਪ੍ਰਰਵ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਪਲਭਧ ਹਨ । 
ਮਿਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰੀ ਕਾਪਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦਾ ਈਸਾਈ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ 
ਸ਼ਬਦ-ਸਮ਼ੂਹ ਉੱਤੇ ਗਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । 
17ਵੀ' ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਪਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ 
ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਦੀ 
ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-- 
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਯੌਗਾਤਮਕ ਹਨ । ਪਦ 
ਰਚਨਾ ਲਈ ਉਪਸਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਐ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਐ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਸਰਗ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਐ ਦੋਵੇ“ । ਕ੍ਝ ਰੂਪ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ" 
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਹਿਤ ਸੌਮਾਲੀ ਵਿਚ 'ਲਬ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋੜਨਾ ਪਰ 

'ਲਬ ਲਬ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌੜਨਾ । ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਰ ਦਾ ਪਰੀਵਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਪਰੀ- 
ਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ---'ਗਲ' ==ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਪਰ 'ਗੇਲਿ' == 

ਅੰਦਰ ਰਖਣਾ । 

ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਲ 

ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤਨੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਨਹੀ" ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਰਨਤਾ ਅਤੇ 

ਅਪੂਰਨਤਾ ਦੀ । ਕਾਲ ਦਾ ਬੌਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ _ਕਿਰਿ- 
ਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਲਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ“ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ 

ਨਹੀ” ਬਲਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ 
ਲਘੁਤਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਸਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਬਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਲ ਵਸਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 

ਜਿਵੇ” ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਛੁਰੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਹਾਥੀ 

ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਪਹਾੜ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ 

ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ । ਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੌਠੀ ਧਨੀ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਦੰਤ ਧੁਨੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ 

ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ 'ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿਚ 'ਕੌਕ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
'ਤੇਰਾ' ਪਰ 'ਤੰਤੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਤੇਰੀ' । 

ਵਚਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਮ੍ੂਹ-ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸਮ਼੍ਰਹ-ਆਤਮਕ ਬਹੁ- 

ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਹਿਤ--ਇਬੌਪੀਆ ਦੀ 'ਖ਼ਾਮੀਰ' ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਚ 'ਲਿਸਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਹੰਝ੍ਹ' (ਇਕਵਚਨ) ਪਰ 'ਲਿਸ' ਦਾ ਭਾਫ 

ਹੌਝ੍ਹ ਦੇ ਅਸਮੂਹ-ਆਤਮਕ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਤੋ” ਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ 'ਲਿਸੇ' 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੰਝ੍ਹਆਂ ਦੀ- ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੰਝ੍ਰ੍ ਦਾ ਸਸ਼ਹਹ-ਆਤਮਕ 



ਹਾਮੁਰਾਬੀ ਕੌਡ 

ਬਹੁਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਨ, ਰੇਤ, ਘਾਹ ਆਦਿ ਛੌਟੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ-ਆਤਮਕ, ਬਹੁਵਚਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਚਨ-ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ : 

ਰੌਯੋ--ਦਿ=- (ਮਾਂ) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 
ਹੋਯਿਨ---ਕਿ== (ਮਾਂਵਾਂ) ਪੁਲਿੰਗ 
ਲਿਬਹ---ਹਿ== (ਸ਼ੋਰ) ਪੁਲਿੰਗ 

ਲਿਬਹ੍.--ਹਯੋ--ਦਿ--(ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ । 
ਕਿਹੀ ।ਵਲਖੱਣਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਲਿੰਗ । ਵਚਨ 

ਸਬੈਧੀ ਇਹ ਲਿੰਗ-ਪਰੀਵਰਤਨ 'ਧਰਵਾਭਿਮੁਖ ਨਿਯਮ` (ਲਾ ਆਫ਼ 

ਪੌਲੈਰਿਟੀ) ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ--ਝੋਲਾਨਾਬ ਤਿਵਾਂੜੀ; ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼' ਕਾ ਦੈਦਗਮ 
ਔਰ ਵਿਕ'ਸ--ਉਦਯਨਾਰਾਲਣ ਤਿਵਾੜ); ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਹਿਆਨ ਕੀ ਭੂਮਿਕ--ਦੇਵ ਦ- 

ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ=-ਸ਼ੈਭੂਨਾਥ ਦ੍ਰਿਵਦੀ; ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿ/ਗਆਨ--ਬਾਬ੍ਰ ਰਘ 
ਸਕਸਨਾ । 

ਹਮੁਰਾਬੀ ਕੋਡ : ਹਾਮ਼ਰਾਬੀ _ਕੌਡ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ !। 1902 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ- 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੂਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋ ਮਿਲਿਆ । ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਲ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ । ਇਹ ਮੁੱਢਲੋਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 

ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੌਗ੍ਰਹਿ ਸਾਬਤ 

ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕੌਡ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-ਸਮੋਰੀ 

ਤੇ ਸਾਮੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੁਮੋਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ 

ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ” ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 
ਉਪਲਭਦ ਹੈ । ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਅਜ-ਕਲ 

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗ ਭਗ ਸ'ਰੀਆਂ 

ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਾਮੁਰਾਬੀ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਲਿਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਸਗੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਹਨ । ਇਸ ਕੌਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ 
ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਸਿਫ਼ (ਜੱਜ) ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਈ 

ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 

ਉਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ । ਭਾਵ ਇਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ 

176. ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਕੌਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੌਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਸਤੌਤਰ ਸਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਨ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਮ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਲੌਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਦਾਸ ਸਨ । ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦਾਸ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੈਖਿਆ ਸਭ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਹੱਕ ਦਾਸਾਂ ਵਾਲੋਂ ਸਨ । ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਉਪਰ ਇਕ ਖ਼/ਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਜਾਇਦਾਦ--ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਡ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ । ਰਾਜ ਭੂਮੀ ਕਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਡੀ 
ਹੋਈ ਸੀ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਸ 

ਮੁਕਰਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਸੀ । ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹ/ਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪੈਦੀ ਸੀ । ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾ- 
ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਰੌਜ਼ਗਾਰ ਭ੍ਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਸੀ । ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਗੀਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਆਮਦਨੀ ਉਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਲੌਕ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 

ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕੰਡ ਵਿਚ ਲਿਖਤ-ਬਧ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਹਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦਾਸ ਰਖਦੇ ਸੇਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ” 

ਵਹਾਉ ਦੇ ਸਨ । ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 

ਤੇ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਸਨ । 

ਪਹਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਰ--ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕੌਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਤੀ ਪਤਨੀ 

ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ । 

ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ--ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ 

ਸਨ । ਇਸ ਕੌਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਕੌਡ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੌਮਲ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ.ਬ੍ਰਿ. 
--ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ 

ਹਾਮੈਲਨ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੌਅਰ ਸੈਕਸਨੀ ਵਿਚ 
ਹੈਨੋਵਰ ਤੌਂ 52 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੇਜ਼ਰ ਤੇ ਹਾਮੌਲ ਦਰਿਆਵਾਂ 
ਦੇ ਸੈਗਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੁਲਡਾ 
ਦੇ ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਬੌਨੀਫੇਸ ਦੇ ਮਠ ਦੁਆਲੇ 8ਵੀਂ` ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ 
ਸੀ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖ਼ਰੀਦੌ-ਫ਼ਰੌਖਤ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਹੀ 
ਸੀ ਜੌ 1259 ਤੱਕ ਫੁਲਡਾ ਦੇ ਮਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ । ਸੰਨ 1200 

ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੋਤ ਇਹ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ 

ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਮੈਲਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਥਿ- 
ਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਸੋਨ 1284 ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 

ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਹਗ੍ਹਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਡਾਕ ਅਤੇ ਪਲਿਸ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੌਡ ਵਿਚੋ" ਝਲਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੌਡ ਅਧੀਨ ਰਾਜ 
ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਹਿਲੀ 
ਸ਼ਰਣੀ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਮੌਦਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੌਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ” ਹੈ । ਇਹ ਵਾਸਤਵ 
ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਸੀ । ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰਣੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ 
ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੀਨਮ (360੧0ਟ॥0੭੩) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ 

ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ । 

ਵਿਚ ਚ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ । ਅਚਾਨਕ ਉਥੋਂ 
ਇਕ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੌ'ਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ 

ਕੇ ਵੰਝਲੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ 
ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਨ ਲਈ ਗਈ । 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ _ਦਿਦੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ ਟੂਣੇਹਾਰ ਦਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਵੈਝਲੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ 
ਉਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰਜ਼ ਕੱਢੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇਂ ਇਕਠੇ ਹੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਲੱਗ 

ਕੇ ਕਾਪਲਬਰਗ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਥੇ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ੍ਰਲ੍ਹਿਆ _ 
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ਵੰਝਲੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਕੱਚੇ ਵੀ ਐਦਰ ਚਲੇਂ ਗਏ । ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ 

ਗੁਆ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨ 1212 ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 
ਸਲੀਬੀ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਮਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਵਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਵਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਘਰ ਹਨ । 

ਹਾਮੈਲਨ ਇਕ ਰੇਲ-ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ । 
ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤ੍ਰਆਂ ਵਿਚੋ ਇਥੇ ਗ਼ਲੀਚੇ, ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤੂਆਂ, 
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਟਰਾਂ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਉਡਰ, ਕੱਪੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਸਾਮਨ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਕ ਲੌਹਾ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਟੇ 

ਟੀ ਮਿੱਲ ਵੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--57,700 (1982) 

53714 ਉ. ਵਿਥ, ; 9214 ਪੁ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 870. 

ਹਾਯਾਸ਼ੀ ਤਾਦਾਸੂ : ਇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜਦ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ- 
ਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਫਰਵਰੀ, 1850 ਨੂੰ ਚੀਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਏਸ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1902 ਦਾ ਐੱਗਲੋ 

ਜਾਪਾਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 

ਭੈਣ ਕਰਕੇ 1871 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ 

ਲਆ । ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਵਾਕ੍ਰਰਾ ਟੋਮੌਮੀ ਅਧੀਨ 

।ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌ-ਭਾਸ਼ੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 

1891 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਗੁਆ । ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਚ 

7ਜਦ੍ਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਸੋਨ 1897 ਵਿਚ ਇਹ ਰੂਸ ਸਬੰਧੀ 

ਤਿਰੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 1899 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ 
ਮਤਾ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ 
3 । ਰੂਸ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ 
/ਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਨੁਭਵ 

ਹੋਤਾ ਅਤੇ ਰ੍ਰਸ ਨਾਲੋ` ਸੈਧੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਰੂਸ-ਜਾਪਾਨ ਦੀ 
ਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਇਹ 1906 ਤੋ 1908 ਤਕ ਵਿਦੈਸ਼-ਮੰਤਰੀ ਦਰ 

7ਰਜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਤਾਵਾਸ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਸਰ ਦੀ ਸੌਤ 10 ਜ੍ਰਲਾਈ, 1913 ਨੂੰ ਟੌਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ, ਪ੍.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 283. 

ਹਾਰਸਟੇਲ : ਜਿਵੇ' ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੌ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ 
ੜੇ ਦੀ ਪਰਛ ਵਰਗੇ ਪੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੇਜ਼ੀ 
ਟਚ ਹਾਰਸਟੇਲ ਜਾਂ ਸਕਾਰਿੰਗ ਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ- 

।ਸੀਟਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤੀਹ-ਕੁ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਬਰ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਕਸਰ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' 
ਸਿੱਧ ਪੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕਵੀਸੀਟਮ ਆਰਵੀਨਸ ਹੈ । ਇਕਵੀਸੀਟਮ 

ਕੱਲੀ ਹੀ ਇਕਵੀਸੀਟੇਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਦੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਖ਼ੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸਿਵਾਇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 
ਸੋ ਵੀ ਹਿੱਸੋਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕ੍ਰਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੌ 
ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕ੍ਰਝ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ 

? ਪਰ ਕੁਝ-ਕੁ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ 
$ । ਇਹ ਕਰ੍ਹੇਬਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਰ੍ਰਟ ਸਟਾਕ ਤੌਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਾਰਸਟੇਲ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ, ਜੌੜਾਂ ਵਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ” ਤਣਿਆਂ ਵਿਚ;ਸਿਲੀਕੇਟ 

ਹਾਰਸਟੇਲ (ਨ. 97665) 

ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ 
ਪੱਤੇ ਗਿਲਾਫ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੂਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਹਾਰਸਟੇਲ (%. 0£066) ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਭਗ 
30 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਤਣੇ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੌਰ 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੀਆਂ 
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਉ” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਹੀਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ _ਹਨ। ਉਹ 
ਤਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਪੌਰ ਕੌਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਸ 
ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੱਕੜੀ ਨੁਮਾ ਹਾਰਸਟੇਲ (8. 99//4/0%%) ਜਿੱਲ੍ਹ 

ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖ਼ਮ 
ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚਿਤਕਬਰੀ ਹਾਰਸਟੇਲ (ਨ. %09284/48) ` 
ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹ੍ੰਦੇ 

ਹਨ । ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੋਂ ਰਸ਼ ਪੌਦੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਾਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 
ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੌਢਿਆਂ ਤੇ ' 
ਪਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਮੀ. ਤਕ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਸਦਾਬਹਾਰ ਲੰਬਾ ਹਾਰਸਟੇਲ (2. 7/46//4%) ਜੋ ਉੱਤਰੀ . 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3.5 ਮੀ. ਤਕ 
ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਹਾਰਸਟੇਲ 
(2. ੬%900) ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਕਈ ਵਾਰ 10 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਘੇਰਾ 2 ਸੈ”. ਮੀ. ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪੌਦੇ ਭਾਵੇਂ' ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਨਸਧਾਰਨ ਅੰਸ਼ਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ` 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ,--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 ! 143. 



ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਪੌਦਾ) : ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (47੦/07/68 
97607-775/8%) ਓਲੀਏਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਸ੍ਰ੍ਰਤ ਵਾਲੀ 

ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਝਾੜੀ ਨੁਮਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਕਾਰਨ ਬਾਗ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਉਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੌਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਜਲਦੀ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ 

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੂੰ 

ਛਾਂਗਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 

ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਰਾਤ 

ਸਮੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਰ ਤਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱ ਨਵੰਬਰ 

ਤਕ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ -ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ 

ਹਨ 1 

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਗ੍ਰੜ੍ਰੇ ਹਰੇ ਰੌਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਵੰਡੇ ਤੌ` ਵੱਡਾ 

ਪੱਤਾ 10 ਸੈ. ਸੀ. % 5 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੱਤੇ ਆਮੋ- 

ਸਾਮਣੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਛੌਟੀ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਦੀ ਹੈ, 

ਸਿਰਾ ਗੋਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਂ ਪਿੱਤ 

ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 

ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੌਗ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਰ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪੱਤ ਅਤੇ ਅਧਰਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਗੜ ਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ 

ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਡੀ-ਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੱਤੇ ਦਾ ਰਸ ਪੇਟ ਵਿਚਲੇ 

ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਸਿਰ ਵਿਚੋਂ” 

ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਪੱਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੜ੍ਹਾ ਡੌ 
ਗ੍ਰੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਥੱਲਿਉ” ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਪੱਤੇ ਇੰਨੇ ਗੋਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਲਸ਼ 
ਕਰਨ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤ੍ਹਾ ਰਗੜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ' 

ਢੁੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੰਗਤਰੇ ਰੰਗੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਰੰਗ ਬੋਧੀ ਪ'ਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਰੈਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਟਸਰ ਭੇਸ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ 'ਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਸਾਰੋ' ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 

ਦੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ' ਡਿੱਗਣ ਤੌ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਕਹਾਣੀ ਇਉ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਦਾ ਸ੍ਰਰਜ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 
ਇਕ ਦਰਖ਼ਤ (ਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਰੋ) ਉੱਗ ਆਇਆ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ 

ਨੂੰ ਨਹੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉ”ਦਾ ਹੈ । ਇਰ 
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ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮਾਤਮ ਵਿਚ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪ.--ਫ. ਟ੍ਰੀ. ਸ਼. ਇੰ. : 137; ਮੈ. ਪ. ਇੰ. ਪਾ. : 171. 

ਹਾਰਕਰ, ਐਲਫ੍ਰੈਡ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ _ਪੱਥਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਜਨਮ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1859 ਨੂੰ ਕਿੰਗਜ਼ਟਨ-ਅਪਾਨ-ਹੱਲ ਵਿਖੋ 
ਹੋਇਆ । ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਕਾਲਜ ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 
1885 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ ਵਿਖੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇ" ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਢੱਬੇ 

ਖਣਿਜਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਰੁਚੀ ਸਦਕਾ ਪੱਥਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ 
ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1918 ਵਿਚ 
ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਰੀਡਰ ਬਣ_ਗਿਆ । 

- ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗ਼ਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਭੂ-ਗਰਭ 
ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਨ 1815 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਸਕਾਈ ਵਿਖੇ ਸਕਾਟਲੈੱਡ ਦੇ ਭੂ-ਗਰਭ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ 

ਕ੍ਰਲਿਨ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਨਕਸੇ 
ਬਣਾਏ । ਸੈਨ 19092 ਵਿਚ ਰਾੱਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਲੋਂ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਆ ਅਤੇ 1935 ਵਿਚ ਰਾਂਇਲ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਸਾਗਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ 'ਦੀ ਨੌਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ 
ਆਫ਼ ਇਰਾਨੀਅਸ ਰਾਕਸ (1909) ਅਤੇ 'ਮੈਟਾਮਾਰਫਿਜ਼ਮ' (1939) 
ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਹਨ । 

28 ਜੁਲਾਈ, 1939 ਨੂੰ ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੋ,ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 103. 

ਹਾਰਕਰਟ : ਇਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ ਖ਼ਾਨ- 
ਦਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ । ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੌਢੀ ਇਵੇਂ 
ਡੀ ਹਾਰਕਰਟ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਡੀ 

ਹਾਰਕਰਟ ਨੇ ਨਾਰਮਨ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸਮੇ ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ 1 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਰਕਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਨਾਰਮਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ । ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 11ਵੀ”" 

ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਜਾਨ ਦਰਜਾ, ਸਿਜਨਰ ਡੀ. ਹਾਰਕਰਟ । ` 

ਉਹ 1285 ਈ. ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ 1295 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਲ- 

ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਿਆ । ਉਹ ਆਂਜੂ ਦੇ ਚਾਰਲਸ ਨਾਲ ਸਿਸਲੀ ਗਿਆ ਤੇ 

ਉਥੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਪੇਨ 
ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ । ਉਸਦੀ ਮੌਤ 1302 ਈ., ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਗੌਡਫਰਾ ਡੀ. ਹਾਰਕਰਟ ਨੇ ਕਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੋਭਾਲੀ । ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੌਖਾ 
ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1356 ਈ. ਵਿਚ 
ਹੌਈ । ਸੰਨ 1338 ਵਿਚ ਹਾਰਕਰਟ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਕਾਉ'ਟਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੈਨਰੀ 

ਡੀਲੌਰੇਨ (1601-1666) ਨੇ ਸਪੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ 
ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਸੈਨ 1644 ਵਿਚ ਕੈਟਾਲੌਨੀਆ ਢਾ 



ਜਿਲਦ ਛਵੀ” 

ਵਾਇਸਰਾਇ ਬਣਿਆ । ਇਸੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਉੱਘਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਡਕ ਹੈਨਰੀ ਇਰ ਡ) ਹਾਰਕਟਰ (1654-1718) ਸੀ 
ਜੋ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੈਨਿਕ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ 

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਦਕਾ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਖੇ ਰਾਜਦਰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

ਹਾਰਕਰਟ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇੰਗਲੈਡ ਵਿਚ 1200 

ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋਈ ਜਦੋ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਡੀ ਕੈਨਵਿਲ ਦੀ 

ਧੀ ਅਤੇਂ ਵਾਰਸ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਡੀ ਹਾਰਕਰਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 

ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ 

ਉਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਕਰਟ (1661-1727) ਨੂੰ ਮੈਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਕਸਫੌਰਡ ਅਤੇ ਇਨਰਟੈ'ਪਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਈਕਾਉਟ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਵਾਨ ਸੀ । ਸੋਸਦ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ ਮੈਂਬਰ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ 
17029 ਤੋ 1707 ਤਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ 1707 ਤੱ 1708 

ਤਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ । 1713 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਐਲੈਗਜ਼ੈ'ਡਰ ਪੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸਦੇ ਨਿਜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋ` ਸਨ । ਇਹ ਤੱਥ ਇਸਦੇ 

ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਰਕਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਅਰਲ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਕਰਟ 
'1714-1777) ਨੂੰ 1727 ਵਿਚ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 
ਤਾਰੋ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਕਿ ਉਸਦੇ 
ਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 1720 ਵਿਚ ਹੋਂ ਗਈ ਸੀ । 1735 ਵਿਚ ਉਹ 

ਤਾਰਜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਡਚੈਬਰ ਦਾ ਲਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ । ਥੋੜ੍ਹੋ ਸਮੇਂ ਲਈ 
1751-1752) ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ਼ (ਜੌ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰਜ 
ਤੀਜਾ ਬਣਿਆ) ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ / 1768 ਤੇ 1772 ਤਕ 
ਉੈਰਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਦ੍ਰਤ ਰਹਿਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 
ਵਨਰਲ ਦੇ ਰੈਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ 1772 ਵਿਚ ਆਇਰਲੈ'ਡ 

ਤਾ ਲਾਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ 

ਮਾਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਰਿਹ' । 

ਸਾਈਮਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੱ“ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰਜ ਸਾਈਮਨ 

-ਰਕਰਟ (ਮੌਤ 1809 ਈ.) ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਿਲੀਅਮ 

'ਰਕਰਟ (1743-1830) ਅਰਲ ਬਣੇ । ਤੀਜਾ ਅਰਲ ਵਿਲੀਅਮ 

-ਰਕਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਰਜਮੌਟ 

7 ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ 

ਮਰੀਕੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 

ਅਦ ਵਿਚ ਯਾਰਕ ਦੇ ਡਿਊਕ ਅਧੀਨ ਫਲੈ'ਡਰਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 

(793-94) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 1796 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਜਰਨੈਲ 

1820 ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਲੀਅਮ 

' ਕੋਈ ਸਿੱਧ! ਵਾਰਸ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ 

ਡਵਰਡ ਹਾਰਕਰਟ (1757-1847), ਜੋ ਕਿ ਯਾਰਕ ਦਾ ਆਰਕ- 

ਤਪੁ (1808-1838) ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਲ ਬਣਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ” 

ਅਦ ਐਡਵਰਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਨਨ ਹਾਰਕਰਟ (1789- 

71) ਅਰਲ ਬਣਿਆ । ਇਹ 1824 ਵਿਚ ਯਾਰਕ ਦਾ ਕੈਨਨ, 
37 ਵਿਚ ਬੋਲਟਨ ਪਰਸੀ ਦਾ ਰੈਕਟਰ ਤੇ 1831 ਵਿਚ ਵਿਗਿ- 

ਨੂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਸੈਸਥਾ ਦਾ ਮੌਢੀ ਤੇ 

99 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । ਉਸਨੇ ਸਰ ਹੌਫਰੀ ਡੇਵੀ 

ਤੁ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ 1 

ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼, ਜੇਮਜ਼ 

ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜਾਰਜ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲੇ ਵੇਨੇਬਲਜ਼ ਵਰਨਨ ਹਾਰਕਰਟ 
(1837-1904) ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। 
ਇਹ ਬੜਾ ਯੌਗ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ 
1894 ਤੋ 1898 ਤਕ ਲਿਬਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ 
ਕੈੱਬ੍ਿਜ ਤੇ ਇਨਰ ਟੈ'ਪਲ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 
ਖ਼ਾਨਾਜੋਗੀ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈੱਡਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ । ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲਿ- 

ਸਟਰ ਜਨਰਲ (1873-74), ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (1880-1885) 

ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ (1881,1892-94,1894-95) 
ਰਿਹਾ । ਇਸਦਾ ਪੁੱਤਰ _ਲਯੂਇਸ ਹਾਰਕਰਟ (1863-1922) 

ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੌਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤੇ ਮੈਬਰ ਸੀ । ਇਹ 
1904-1916 ਤਕ ਸੈਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਜ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨੌਆਬਾਦ- 
ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਐਤਮ ਉੱਘਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਧੁ.--ਐਨ. ਅਮੰੰ, 13 : 692, 

ਹਾਰਕਿਨਜ਼, ਵਿਲੀਅਮ ਡੁਪਰ : ਇਸ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਟਾਈਟਸਵਿਲ ਵਿਖੁ 28 ਦਸੈਬਰ, 1837 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀ ਖੌਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀ ਸੈਯੋਜਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 

ਤਾਪਨਿਉਕਲੀ ਬੌਬ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ । ਹਾਰਕਿਨਜ਼ 
1898 ਤੇਂ` 1900 ਤਕ ਸਟੈਨਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 1900 ਤੋਂ 1912 ਤਕ ਮਾਂਨਟਾਨ, 
ਮਿਜ਼ੁਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ- 
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ 1920 ਤੋਂ 1992 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 

ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਬਿਉਰੋ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ 1927 ਤੌ" ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਯੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਸੋਵਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹ । 

_ਹਾਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਨਿਉਣ੍ਰਾਂਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੰ ਜਨ (ਡਿ ਉਟੀ- 
ਰੀਅਮ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਥਿਰ- 
ਐਕ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣ੍ਹ ਦੇ ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟਾਂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਨਿਉਣ੍ਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਰਜਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰਚਲਿਤ 
ਕੀਤੀ । ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ 

ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ 
ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੀਲੀਅਮ ਪਰਮਾਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਜ ਘਟ ਕੇ ਉ੍ਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ _ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ 
ਤਾਰਾ-ਉਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਪਾਤਾਂ 
ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਪਹਿਲੇ 

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੀ । 

ਹ, ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4 : 910. 

ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼, ਜੇਮਜ਼ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ 
ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1834 ਵਿਚ ਹੌਰਸਟੋਨਜ਼, ਲੈ'ਕਾਸ਼ਿਰ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1856 ਤੋ 1865 ਤਕ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਣ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਚੂਰੇ ਰੌਗ ' 

ਦੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ੈਦੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 
ਕੱਢੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ 

ਦੇ ਚਿਕਨਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਟ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । 



ਹਾਰਗਰੇਵ, ਲਾਰੈ'ਸ 

ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਬਲਾਸਟ-ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਤ ਦੀ ਮੈਲ ਤੱ 
ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਨਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਬਰਡ' ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਮਕ 
ਤੋ` ਬਿਜਲੱਈ-ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ' ਸੋਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼-ਬਰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਖੌਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇੰਜਣ 
ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ! 

4 ਅਪ੍ਰੰਲ, 1915 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਨਿਸ, ਲੰਕਾਸ਼ਿਰ ਵਿਖੇ 

ਮ੍ਰਿਤ੍ਹ ਹੋਂ ਗਈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 102. 

ਹਾਰਗਰੇਵ, ਲਾਰੈ'ਸ : ਬਾਂਕਸ ਪਤੌਗ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਢੀ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਜਨਵਰੀ, 1850 

ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਰੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਰੌਟਰੀ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ 
ਗਲਾਈਡਰਾ ਉਤੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੌਤ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ' ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ 
1866 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਕੌਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 

1872, 1875 ਤੇ 1876 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਗਿਨੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜ 

ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 1877 ਵਿਚ 'ਸਿਡਨੀ 

ਆੱਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ' ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਖਗੋਲ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਕੈਮ 
ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । ਸੈਨ 1883 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਖੌਜ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 

ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 1884 ਅਤੇ 1892 

ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨੌਂਪਲੋਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਉਡਾਣ ਦੇ ਵੱਖੌ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੈਨ 
1889 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਪੀੜਕ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਬੇਢੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟਰੀ 

ਇੰਜਣ ਬਣਾਇਆ । ਸੈਨ 1892 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 

ਕਿ ਵਕਰੀ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ, ਚਪਟੀਆਂ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋ" ਦੁਗਣੀ ਉਡਾਣ 
ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਸਬੌਧੀ ਕੌਮ ਆਰੇਭਿਆ । ਇਹ 13 

ਨਵੈਬਰ, 1894 ਨੂੰ ਸਟੈਨਵੈੱਲ ਪਾਰਕ, ਨਿਊ ਸਾਉਥ ਵੋਲਜ਼ ਵਿਖੇ ` 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾੱਕਸ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੋਂ 
ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, 4.8 ਮੀ. (16 ਫੁੱਟ) ਉੱਚਾ 

ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬਾਤਕਮਕ ਟੇਲਪੀਸ 

ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੌਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 

ਗਏ 1 ਰ੍ 

6 ਜੁਲਾਈ, 1915 ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 4 : 908, 

ਹਾਂਰਜ਼ਲੀ, ਸਰ ਵਿਕਟਰ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜਿਸਟ 
ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪਰੈਲ, 1857 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
ਮੋਢੀ ਨਿਉਰੋਸਰਜਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1887 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸੁਖ਼ਮਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ । 

1886 ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੈਥਾਂਲੌਜੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਸਪੀਟਲ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਐੱਡ 
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ਐਪੀਲੈਪਟਿਕ' ਵਿਚ ਸਰਜਨ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ _ਥਾਈਗਇਡ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਕੀਤਾ । 

ਬਾਂਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਈਗ/ੱਈਡ 
ਗਲੈ'ਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 
ਅਤੇ ਢਾਹ-ਉਸਾਰ ਕਿਰਿਆ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ 
ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 

ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ 

ਗਲੈੱਡ ਤੋ `ਮਿਕਾਸੀਡੀਮ 

ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੂਈ 
ਪਾਸਚਰ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕ ਬਾਰੇ 
ਖੌਜੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੱ 

ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚੋ" ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਕੱਢ ਸੁੱਟਣ ਦਾ 
ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ” 

ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1890 ਤਕ ਕੋਈ 44 

ਸਫ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਇਰ 

ਮੈਸੋਪੌਟੇਮੀਆ ਵਿਖੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੀਲਡ (ਖੇਤਰੀ) ਸਰਜਨ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਜੁਲਾਈ, 1916. 

ਨੂੰ ਅਮਾਰਾਹ (ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਵਿਚ) ਵਿਖੇ ਹੀਟ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਸਰ ਵਿਕਟਰ ਹਾਰਜ਼ਲੀ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 143. 

ਹਾਰਟਫਰਡ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਰਾਜ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹਾਰਟਫਰਡ ਕਾਉ"ਟੀ 

ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਂਗ ਦੀਪ ਤੌ 60 ਕਿ, ਮੀ, 

ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋ 160 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਉ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਡੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1633 

ਵਿਚ ਇਥੇ ਪਾਰਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ 

ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਹੈ) ਤੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ । ਪਰ ਪਹਿਲੀ _ 

ਵਸੋਂ ਇਥੇ ਸੰਨ 1635 ਵਿਚ ਮੈਸਾਚ੍ਹਸੈਟਸ ਤੋ 60 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਸਥਾ- 

ਪਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 1636 ਵਿਚ ਥਾਮਸ ਹੂਕਰ` ਅਤੇ _ 

ਸੈਮ੍ਰਅਲ ਸਟੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਜਾ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । 1637 ਵਿਚ ਦਿੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਦੇ ਜਨਮ 

ਸਥਾਨ ਹਾਰਟਫ਼ਰਡ ਪਿਛੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟਫਰਡ ਰੱਖਿਆ 

ਗਿਆ । 

ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਰ ਚਾਂ ਜ- 
ਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ 1879 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਭੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ । ਇਥੋਂ 1796 
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ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਤਿਮੈਜ਼ਲਾ ਰਾਜ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਜੌ ਉਸ 

ਸਮੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਨ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਲਾ ਦਾ ਵੈਡਜ਼ਵਰਥ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ 

1844 ਵਿਚ ਹਾਰਟਫ਼ਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ । 

ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ । ਹਾਰਟਫ਼ਰਡ ਸੈਮੀਨਰੀ 

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀ (ਰਮਨ ਕੰਥੋਲਿਕ) ਫ਼ਾਉ'ਡੋਸ਼ਨੇਜ਼ 
; ਵੀ ਇਥੋਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਕਨੰਟੀਕਟ ਅਤੇ ਹਾਰਟਫ਼ਰਡ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇਥੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਦੀ ਹਾਰਟ- 

ਫਰਡ ਕੋਰੌਨਟ (1764) ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ“ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 
ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ । 

ਹਾਰਟਫ਼ਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ 

ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1784 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1891 ਈ. ਵਿਚ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਖੋਤਰ ਵਿਚ 
30 ਮਿਉੱਸਪਲਟੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ-ਸ਼ਹਿਰ--136, 392 ਮੈ. 
(1980); 

41746 ਉ. ਵਿਥ,; 7221" ਪ. ਲੰਬ.' 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, & : 929, 

ਖੋ.--726, 114 

ਹਾਰਟਮਾਨ, ਕਾਰਲ ਰਾਬਰਟ ਐੰਡੂਅਰਡ ਫ਼ਾਂਨ : ਇਹ 
ਇਕ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਚੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮ- 
ਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਹ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1842 

ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1858 ਤੋ' 1865 ਤੱਕ 
ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਪਰ 
ਦਿਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 
ਅਤੇ ਸੈਨ 1867 ਤੇ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ਿਲ/ਸਫ਼ੀ ਦੇ 
ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ੋਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 
ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ 
(1868-77) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਕਿਰ- 
ਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ 
ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਦੂਸਰੇ ਕਾਲ 
(1878 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਤੇ ਸੁਹਜਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸਹੂੰਦੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਨਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ 
ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ 
ਸੈਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਦੈੰਤਵਾਦ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 
ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੈਕਲਪ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ 
ਕਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ -ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਹਾਰਟਮਾਨ ਦੀ ਅਧਿਆ- 
ਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਚੋਤ 

ਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 

ਹਾਰਟ, ਮੌਸ 

ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ । ਇਸ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਨਿਖੋਧਾਤਮਕ ਨਹੀ ਸਗੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸਗਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ 
ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ । ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਧਾਂਤ,(102 $068680੦931 21900112) 

ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਬਣਾਉ'ਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ` ਸਗੱ` ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਸਦਾ 

ਖ਼ਾਤਮਾ (ਇੱਛਾ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੜੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ” 

ਸਗੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਸ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾ 
ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਰਕ 

ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ (ਤਰਕ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਰਕ-ਰਹਿਤ 

ਇੱਛਾ ਇਕ ਐਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਅਚੌਤ 
ਮਨ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਚੋਤ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ' ਅੰਨ੍ਹੋ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋ” 
ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੈਭਵ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਤੋਂ` ਪਿੱਛਾ 

ਛੁਡਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

ਇਹ ਹੀ ਹਾਰਟਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 

ਇਸ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਢੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 
1869 ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਅਨਕਾਨਸ਼ਿਅਸ' ਦੇ 

ਨਾਂ ਹੇਠ 1884 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਹਾਰਟਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ 
ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੌਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਮ 

ਸਮਾਜ ਵਿਰੌਧੀ ਅਤੇ ਨਿਦਿੰਣਯੌਗ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਜੂਨ, 
1906 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 136 ; ਚੈੱਥ, ਐਨ. 6 : 1766 

ਹਾਰਟ, ਮੌਸ : ਇਹ ਸੰਯ੍ਰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30ਵੀ' ਸਦੀ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 22 

ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1904 ਨੂੰ ਨਿਉਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 17 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਉਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ 

(ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ;ੰਦਿੱਤੀ 1 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆਂ । ਪੜਚੌਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰੀ 

ਰ੍ ਪਕਿਆਈ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਐਸ. 
ਕਾਫ਼ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 

ਇਸ ਨੇ 'ਯੂ ਕਾਂਨਟ ਟੇਕ ਇਟ 

ਵਿਦ ਯੂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ 
ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟਸਰ ਪੁਰਸ- 

ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 1 
ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਕਈ ਹੌਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ 'ਵੱਨਸ ਇਨ ਏ ਲਾਈਫ਼ 

ਟਾਈਮ', 'ਮੈਨ ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ 

ਡਿੱਨਰ', _ 'ਜੈੱਟਲਮੈਨਜ਼ 



''ਹਾਰਟਲੀ, ਡੇਵਿਡ 

_ ਐਂਗਰੀਮੰ'ਟ,' 'ਲਾਈਟ ਅੱਪ ਦੀ ਸਕਾਈ', 'ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆੱਫ਼ 
-"ਈਡਨ', 'ਵਿੰਗਡ ਵਿਕਟਰੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।_ ਇਸ ਨੇਂ ਕਈ 
`ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । 

ਰੰ ਹਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਮੰਚ,ਉਤੇ ਵੀ_ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਮਗਰੋ” 
ਵਿ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ । ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਨਾਟਕ 
_'ਜੈੱਟਲਸੈਨਜ਼ ਐਗਰੀਸੈਂਟ' ਨੂੰ ਸੈਨ 1947 ਦੀ ਸਭ ਤੱ” ਚੰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ 
ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐੱਡ 

ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਵਾਰਡ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । 

20 ਦਸੈਬਰ, 1961 ਨੂੰ ਕੈਲਿਫ਼ੌਰਨਆ ਵਿਚ ਪਾਮ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ 
ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ 1 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 4 : 928 ? ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 734 ; ਵ. 
ਐਨ. 7 : 2306, 

ਹਾਰਟਲੀ, ਡੇਵਿਡ : ਇਸ ਐਗਰੇਜ਼ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ 8 
ਅਗਸਤ, 1705 ਈ. ਨੂੰ ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ ਵਿਚ ਅਰਮਲੇ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 

ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਨਿਉਅਰਕ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੀ ਦਕਾਨ ਕਰ ਲਈ । ਸੰਨ 1749 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ''ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਨ-ਮੈਨ, ਹਿਜ਼ ਫਰੇਮ, ਹਿਜ਼ 
ਡਿਉਟੀ ਐੱਡ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਕਟੇਸ਼ਨ'' ਨਾਮੀ_ਪੁਸਤਕ .ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਇਕ ਹੈ ਇਸ । ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ-ਥਾਂ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਥਾ- 

ਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਿਗਿਆਨ ਤੋ 1704 ਈ. ਵਿਚ 

-ਇਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਵੇਦੀ ਉਤੇਜਨਾਵਾਂ ਕੇਬਣ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ! ਇਕ ਵਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੰਪਨ ਹੌਣ 
ਮਗਰ? ਦਰਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੌਪਨ ਹੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਲਪਨਾਂ, ਯਾਦ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵਧੋਰੇ-ਪੇਂਚੀਦਾ ਮਾਨ- 
ਸਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸੈਵੇਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮ ਹੀ ਹਦੇ ਹਨ । 

ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ 'ਦੇ ,ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ̀ ਰਿਹਾ ਪਰੇਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਮਿਲ 
ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ! 1 
__-28.ਅਗਸਤ, 1757 ਈ. ਨੂੰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਬਾਥ ਵਿਖੋ ਇਸ 

_ਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 930. 

. ਹਾਰਟਲੇਬੇਨ, ਆਟੋ ਐਰਿਕ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ, 
_ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਜੂਨ, 1864 
ਨੂੰ ਕਲੌਸਟਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਸੱਧ ਵਰਗੀ 
ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ-ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । 

ਇਸਨੇ ਲਾਈਪਸਿਕ _ਅਤੇ 

ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ . ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ `ਦੀ 
ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕਚ- 

ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਾ= 

ਮੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ 1 ਸੰਨ 
1891 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਨੌਕਰੀ 

ਤੌ! ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਜਾ 'ਕੇ ਸਾਹਿਤ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ: 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । '%੦8੦॥- ਆਟੋ ਐਰਿਕ ਹਾਰਟਲੇਬੈਨ 
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_ਕਾਰ ਦਾ ਜੋਨਮ 2 ਮਈ, 1895 

` ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

9300(8£" ਇੱਸ `ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕੇ `ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਬਹ੍ਹਤ 
`ਸਾਰੀਆਂ' ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜੌ ਕਿ 4ਗਟ ੧ ੧੬੭3੬" 

ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। _'` ` ' 

11 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1905 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿ ̀ਇਸਦੀ 

ਹੌ ਗਈ।. 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ? ਐਨ. ਅਮੈ._ 

ਹਾਰਟ; ਲੋਰੇ' “ਟਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ- 

ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ. ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ । ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ 

ਇਸਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 
1918 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਿਚਰਡ ਰੌਜਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੌ ਗਈ । 

- ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ 'ਦੇ ਸਾਥ 'ਵਿਚ` ਇਨ੍ਹਾਂ `ਦੌਹਾਂ ਨੇ 1,000 ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਗੀਤ ਲਿਖੇਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ 'ਵਿਦ'ਏ ਸਾਂਗ ਇਨ ਮਾਈ 
ਹਾਰਟ' ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰੰਨ ਅਤੇ 'ਦੀ ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੈੱਪ' ਵਰੇਗੇਂ ਰੈਭੀਰ 

ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ' “ਦੀ ਗੈਰਿਕ 
ਗੇਟੀਜ਼' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮੈਨਹੈਟਨ''ਅਤੇ 'ਮਾਉ”ਟੇਨ 

ਗ੍ਰੀਨਰੀ' ਆਦਿ ਕਈ ਸ੍ਰੰਦਰ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।- ਇਸ ਪਿੱਛੋ 'ਏ 
ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਯੈੱਕੀ', 'ਦੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਫ਼ਾਮ ਸਿਰਾਕਿਊਜ਼' ਅਤੇ 'ਪਾਲ਼ 

ਜੋਈ' ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ । ਰ੍ 5 “% 

ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ _ਦੀ_ ਆਦਤ . ਵਧਦੀ 
ਗਈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਇਤਬਾਰੀ ਹ੍ਰੰਦਾ ਗਿਆ_ 1. ਰ਼ੌਜਰਜ਼ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅੰਤਲੀ' ਕ੍ਰਿਤ 'ਬਾਈ ਜੁਪੀਟਰ' (1943) ਸੀ ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ 'ਹੀਅਰ ਇਨ ਮਾਈ ਆਰਮਜ਼', 'ਮਾਈ ਹਾਰਟ 
`ਸਟੁੱਡ ਸਟਿਲ', 'ਲਵਰ' ਅਤੇ 'ਬਲ੍ਹ ਮੂਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 1 

22 ਨਵੰਬਰ, 1943 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ _ਸ਼ਹਿਰ _ਵਿਚ - ਇਸਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । ਰ੍ ਵਿ 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨੇ. ਬਿ,'ਸਾ. 

ਹਾਰਡਵਿੱਕ, ਫਿਲਿਪ ਯਾਰਕ : ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਰੰਡ ਚਾਂਸਲਰ 'ਦਾ ਜਨਮ 1 ਦਸੰਬਰ, 

1690 ਨੂੰ ਡੋਵਰ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ ! ਇਸਨੇ 1715 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਡਲ 

ਟੈਂਪਲ ਵਿਖੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਲ੍ਰਇਸ ਚੌਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1719 

ਈ. ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੀਫੌਰਡ ਤੌ` 17922 ਤੋ” 24 ਈ. ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਟ 

ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (1726 

ਈ.), ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (1 724ਈ.) ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ (1737 

ਈ.). ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1754 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 

ਅਜ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾਂ ਗਿਆ । ਭਾਵੇ ਇਹ 1756 ਈ. ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ 

ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 1757 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ 

ਪਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੌਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ | 

ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਣ ਵੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਰਡਵਿਕ 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਰੌਮਨ ਸਿੰਵਿਲ 

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਕਾਂਰਨ ਹੀ 

ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਂ ਸਕਿਆ 1 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 6 ਮਾਰਚ, 1764 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 1 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 97. 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਹਾਰਡਿਗ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਰਸਟ, ਚਾਰਲਸ ਹਾਰਡਿੰਗ : ਇਹ 
ਬਰਤਾਨਵੀ _ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਬਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ 
ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜ੍ਰਨ, 1858 

ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ 

ਹਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੌਤਾ ਸੀ । 

ਚਾਰਲਸ ਹਾਰਡਿੰਗ 1880 ਈ. ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 

ਆਇਆ । ਸੰਨ 1904 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਖੋਂ ਰਾਜਦ੍ਰਤ ਅਤੇ 1906 

ਈ. ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੂ- 

ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਨੂੰ 1920 ਵਿਚ ਪੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਥਾਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਰਾਜ- 

ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰਡ _ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ 

ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੌਂ` ਦਿੱਲੀ 

ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 1 

ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਰੌਧਤਾ ਦ' 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਸੰਨ 1912 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ 

ਬੁੰਬ ਸੁਟੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੌਇਆ । 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੌਣ ਤੇ (ਅਗਸਤ 1914) 

ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 

ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮੌਰਚੇ ਤੇ 
ਭੇਜਿਆ । ਸੰਨ 1916 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ 

ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । ਮੈਸੌਪੌਟਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੋਧੀ ਇਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ 
ਉਹ ਮਨਜੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1920 ਵਿਚ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰਿਸ 

ਵਿਖੋ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1932 ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਟਾਇਰ 

ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 2 ਅਗਸਤ, 1944 ਨੂੰ ਪੰਨਸ਼ਰਸਟ, ਕੈੱਟ ਵਿਖੇ 
ਏਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੀਅਰਜ਼ 

(910-1916)' 1948 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. 4 : 903. 

ਹਾਂਰਡਿੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨ- 
ਲ (1844-48) ਹਾਗੰਡੰਗ ਇਕ ਉੱਘਾ ਔਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ 
'ਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 30 ਮਾਰਚ, 1785 ਨੂੰ ਕੈਂਟ 
ਹਿਰ (ਦਇਿੰਗਲੰ'ਡ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਹਾਰਡਿੰਗ 1799 ਈ. ਵਿਚ 
ਜੀ ਸੋਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ 1 ਇਸਨੇ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ 
ਲਜ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਟਾਫ਼ 

ਫ਼ਸਰ ਵਜੋ' ਪੈਨਿਨਸ੍ਰਲਰ ਜੰਗ (1808-14) ਵਿਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਰਾਈ । ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 
815 ਵਿਚ ਲੀਨਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਨਾ ਨਾਲ 
ਗਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰਲ੍ਹ 
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ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ _ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ` 
ਕਟਵਾਉਣੀ ਪਈ ।, ਰਾ ਰਾ 

ਰ੍ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਉੱਘੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬ 

ਦਾ ਨਾਈਫ ; ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਪੌ ̀ਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਪਿਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਗਈ । ਹਾਰਡਿੰਗ 1820 ਈ. ਤੋਂ 1844 ਤਕ 

ਇੰਗਲੈ' ਡੇ. ਦੀ. ਪਾਰਲੀਮੈ' ਟ ਦਾ ਮੈਬਰ ਰਿਹਾ | ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ- 

ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੌ ਵਾਰੀ ਆਇਰਲੈੱ'ਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

ਸੈਨ 1844 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ̀  ਔਲਨਬਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਰਡਿੰਗ 
ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਇਸਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਕਸ਼ _ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਸਾਹਨ 

ਦਿੱਤਾ । ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ 
ਹਿਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ _ਕੀਤੇ । ਸਤੀ ਦੀ ਚਸਮ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਹੱਤਿਆ 
ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਗੰਗਾ- -ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੌਮ ਸ਼ਰ੍ਹ 
ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈਂ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ । 

__ ਜਦੋਂ” 1845 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ.ਯੁੱਧ ਸ਼੍ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਲਾਰਡ ਗਫ਼ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ 

ਪਰ ਫ਼ਿਰੌਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ 

ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ" ਪੰਜ ਬਰਤਾਨਵੀ ਏ. ਡੀ. ਕਾਂਗਾਂ ਸਹਿਤ ਹੌਰ ਕਈ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਸਦਾ ਪੁੱਤਰ 
ਆਰਥਰ ਹੀ ਬੱਚ ਸਕਿਆ 1 ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਧੀ (ਮਾਰਚ 1846) 
ਰਾਹੀ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋ'ਦ (ਭਾਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਵਿਚ) 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ । ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ 
31,000,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੇਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ 
ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਇਕਾਉ”ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ 1848 ਈ. 
ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਸੈਨ 1852 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਿਊਕ ਤੌ” ਬਾਅਦ 
ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ 
ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਹੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਚੈਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਫੀਲਡ 
ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਚੌਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਮੀਆ ਦੀ ਜੰਗ (1853-56) 
ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕ੍ਰਝੰ ਹੱਦ ਤਕ 

ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਸੇਵਾਸਟਪ੍ਰਲ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋ 1855 

ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ | 

ਇਸ ਉੱਘੇ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ 
ਟਨਬ੍ਰਿਜ ਵੈਲਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਉਥ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 1856 

ਨੂੰ ਹੋਈ।` 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿੰ, ਮਾਂ. 4 : 903. 

_ਹਾਰਡਿੰਗ, ਚੈਸਟਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 
1 ਸਤੰਬਰ, 1792 ਨੂੰ ਮਸਾਚ੍ਹਸੈਟਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨਵੇ ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਇਹ 19ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਮੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ । 1813 
ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਢੌਲਚੀ ਵਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ । 
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ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦਾ, ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ 

ਰੌਗਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਕੇਮ ਕੀਤੇ । ਮਗਰੋ ਇਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 

ਤੋ ਸਿੱਖਿਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਸੈਨ 1823 ਵਿਚ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 80 

ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ 
ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ 

ਲਿਆ ਅਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਬਹਤ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸੈਨ 1826 ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 

ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ 1830 ਈ. ਤੱਕ ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਹ 

ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 

ਇਕ ਅਧ੍ਰਲ 1866 ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇ ਗਈ । 
ਹ, ਪੂ --ਐਨ. ਅਮੈਂ,; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 

ਹਾਰਡਿੰਗ, ਵਾਰਨ ਗੌਮਾਲੀਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ 29ਵੇ” 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੈਬਰ, 1865 ਨੂੰ ਓਹਾਇਓ ਰਾਜ ਦੇ 

ਬਲ੍ਹਮਿੰਗ ਗਰੋਵ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਮੋਰੀਅਨ ਵਿਖੋ 

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ । ਸੰਨ 1891 ਵਿਚ ਇਸਦਾ 

ਵਿਆਹ ਫਲੋਰੈ'ਸ ਕਲਿੰਗ ਡੀਵੌਲਫ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਝਟ ਹੀ ਇਸ 

ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਸੈਭਾਲ ਲਿਆ । ਜਿਉ ਜਿਉਂ ਇਸਦਾ 

ਪੱਤਰ 'ਮੋਰੀਅਨ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹਾਰ- 

ਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਪੌਂ- 

ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 

ਵਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਓਹਾਇਓ ਦੀਆਂ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੌਣ 

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । 

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (18998-19032), ਫਿਰ 

ਲੌਫ਼ਟੀਨੰਟ ਗਵਰਨਰ (1903-04) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (1915-21) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋ' ਇਸਨੇ 

ਕੋਈ ਉੱਘਾ ਰੌਲ ਅਦਾ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1912 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਵਰਡ 

ਟਾਫਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 
1916 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ । 

ਦੇ 

“ ਜੂਨ, 1930 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ _ਵਿਖੋਂ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 

ਸੋਮੇਲਨ ਸਿ ਭਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਹਾਂਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ 
ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਮੁੜ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਡਿੰਗ 60.3% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ 

ਉਸ ਸਮੇ ਤਕ ਇੰਨੀਆਂ ਵੌਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ 

ਪਈਆਂ ਸਨ । 

ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 

ਬਜਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਫੋਰਡਨੀ-ਮਕੰਮਬਰ ਕਰ ਦਾ 
ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ; ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਰਮਨੀ 
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ,ਸਬੰਧੀ ਰੁਕ 
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੀ _ 
1922 ਵੀ, ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੈਮੋਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 

184 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਦਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਾਉਣ 

ਸਬੋਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਹਾਰਡਿੰਗ ਸਮੁੱਚੇਂ ਤੌਰ ਤੇਂ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧ 

` ਹੋਇਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੌਣ ਵਿਚ 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੇ'ਦ ਸੀ । ਇਸਦੀ 

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ 

ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 

ਲਈ ਅਯੋਗ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ੍ਰਝ ਤੋਂ` ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ । 

ਸੈਨ 1923 ਦੀ ਬਸੋਤ ਤਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਸੈਨੋਟਰ ਟਮਸ ਜੇ. 
ਵਾਲਸ਼ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਟੀ ਪਾਟ ਡੌਮ, 

ਸਕੈੱਡਲ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਿਆ । 

ਆਪਣਾ ਪਤਨ ਆਉਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 

1923 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰਾ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤਾ । 
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਦਗ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਗ਼ਾਮ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਾ । ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ 

ਪੁੱਜਣ ਤਕ ਇਸਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਹ 

ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੇ ਹੀ 2 

ਅਗਸਤ, 1993 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਈਮਖ਼ਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕ ਤਕ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੌਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ 

ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਕਈਆਂ ਨੇ 

ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 902. 

ਹਾਰਡੀ, ਗਾਡਵਰੀ ਹੈਰੋਲਡ : ਇਸ ਐਗਰੇਜ਼ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਦਾ ਜਨਮ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1877 ਨੂੰ ਕਰੈਨਲੀ, ਸਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਕੈਬ੍ਰਿਜ ਯ੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 

ਉੱਥੋਂ ਹ 1906 ਤੋ 1919 ਤਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1919 

ਤੋਂ 1931 ਤਕ ਆਕਸਫੌਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋ 'ਪਿਊਰ ਮੌਥੋਮੈ- 

ਟਿਕਸ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਵਾਪਸ ਕੌਬ੍ਰਿਜ ਆ ਕੇ, 

ਮਰਨ ਤਕ ਇੱਥੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਔਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇ” ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ 

ਲੱਭੇ ਅਤੇ 'ਪਿਉਰ ਮੈਂਥੇਮੈਟਿਕਸ' ,ਸਬੰਧੀ 350 ਖੌਜ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ 1 

ਸੈਨ 1908 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਿਲਵੀਂ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ,ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ, ਇਸ ਖੌਜ ਦੀ 

ਅਮਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼੍ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੋਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 

ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈ । ਸੈਨ 1940 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ 'ਏ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ'ਜ਼ ਅਪਾਲੌਜੀ' ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ । 

1 ਦਸੈਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਕੈਂਬ੍ਰਜ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, “ : 905. 
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ਹਾਰਡੀ, ਟਾਮਸ_: ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘਾ ਔਗਰੇਜ਼ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇਂ . ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 2 ਜੂਨ 1890 ਨੂੰ 
ਵੈਸੈਕਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਾਰਸੈੱਫਸ਼ਿਰ ਕਾਉਟੀ ਵਿਚ ਅੱਪਰ ਬਾਕਹੈ'ਪਟਨ 
ਵਿਖੇ-ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਉਸ ਤੌਂ: ਇਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ-ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 

€%ਸ ਹਾਰਡ 

ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੈਸੈਕਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ 
ਤਾਹਿਤ ਵੈਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
7ਾਹਿਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੋਭ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿ- 
ਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਸੈਨ 1870 ਤੌ 1898 

/ਕ ਇਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

1871 ਵਿਚ ਹਾਰਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ 'ਡੈਸਪਰੇਟ ਰੈਮਡੀਜ਼' 
[ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਸੋਨ 1873 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾਂ 

ਐਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਵੁਡ ਟਰੀ' ਅਤੇ ਸੰਨ 1873 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਰਚਨਾ 

ਤੇ ਪੇਅਰ ਆਫ਼ ਬਲਿਉ, ਆਈਜ਼' ਛਪੀ । 'ਫਾਰ ਫਰਾਮ ਦ਼ਾ ਸੈਂਡਿੰਗ 
ਉਡ' (1874) ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ 

ਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰੰਢ ਕ੍ਰਿਤ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ- 

ਤਜ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਟ ਹੌਰ ਤਿੱਖੀ 

ਫ ਦਿੱਤੀ । ਫਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਦੀ ਵ੍ਡਲੈੱਡਰਸ', 'ਦੀ 

[ਟਰਨ ਆਫ ਦੀ ਨੋਟਿਵ”, 'ਦੀ ਟਰੋਪਟ ਮੇਜਰ” ਅਤੇ “ਦੀ ਮੇਅਰ ਆਫ਼ 

ਸਟਰਬ੍ਰਜ' ਉਸ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 'ਟੈੱਸ ਆਫ਼ 

7 ਡੀ' ਅਰਬਰਵੀਲਜ਼' ਅਤੇ 'ਜਿਊਡ ਦੀ ਆਬਸਕਿਓਰ` ਜਿਹੇ 
ਵਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਟੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚ.ਲੈ ਆਂਦਾ । 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੌਚਨਾ ਹੋਈ । ਸੌ ਇਸ ਨੇ ਘਬਰਾ 

ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਛੱਡ` ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਤੀ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ । ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 

ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 

ਚ ਜੋ ਚੌਟਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੌ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ 
ਹੁਮਤ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੱ 

ਤਵਪ੍ਰਰਨ ਰਚਨਾ 'ਦੀ ਡਾਈਨਾਸਟਸ' ਲਿਖੀ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 

185 ਹਾਰਡੈੱਨ,. ਸਰ ਆਰਥਰ-- 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ .ਮਹਾਂਕਾਵਿ ' 
ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੌਗ-ਮੌਚ ਤੇ ਨਹੀ` ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ : 
ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰੈਗ ਮੈਚ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੀ. 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤ੍ਰ ਨੈਪੌਲੀਅਨ ਦੀਆਂ 

ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਕਾਲਚੱਕਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਾਚਾਰੀ 

ਸਾਰੇ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ` 
ਖਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਹਾਰਡੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 
ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੰ'ਡ਼ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜੌ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਂਕ'ਵਿ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ 

ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕ 

ਪਾਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਅਦੁਤੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ । 27 ਨਵੰਬਰ, 
1912 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 1914 ਵਿਚ ਹਾਰਡੀ 
ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਫਲੌਰੈਸ ਐਮਿਲੀ ਡੁਗਡੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 

ਹਾਰਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋ'` ਜਿਊ'ਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਥੀ । 
1910 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੋਰਿਟ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ। 11 ਜਨਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਮੈਕਸਗੇਂਟ ਵਿਖੇ ਹਾਰਡੀ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 12 : 335; 
645 

ਕੋਲ. ਐਨ. 9 : 228; ਐਨ.. 

ਅਮੈ, 13 : 705; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਸੈ. 8: 

ਹਾਰਡੈਂਨ, ਸਰ ਆਰਥਰ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣ 
“ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਅਕਤ੍ਬਰ, 1865 ਨੂੰ ਮੈਨਚੈ'ਜਿਟਰ 
ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ` 
ਮੈਨਚੈੱਸਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਗਰੋ ਐਰਲਾਂਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1888 ਤੱ 1897 ਤਕ ਇਸ ਨੇ 
ਮੈਨਚੈੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਡੀਮਾਂਸਟਰੈਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ` ਇਹ ਜੈਨਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 
ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੰਡੀਸਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ :1907 ਤੋ 
1930 ਤਕ ਇਹ ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਥੀ.. 

ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਦਿਆ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ” 
ਖੰਡ ਤੌ ਐੱਨਜ਼ਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਹੌਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ: 

ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ । ਇਸ-ਖੌਜ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਯੀਸਟ' 
(ਖ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਹੋਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਜ਼ਾਈਮਾਂ, ਜੌ ਅਸਲ ਵਿਚ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਖੌਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 

ਦੀ ਪੜਤਾਲ.ਦਾ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤ' । ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਅਜ 
ਸੈਕੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ 1 

ਇਸ ਖੌਜ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਸ-ਵਾਨ-ਯ੍ਰਲਰ-ਚੌਲਪਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲ 
ਕੇ 1939 ਵਿਚ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 1935. ਵਿਚ ਡੇਵੀ ਮੈਡਲ 

ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1936. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਾਈਟ' ਦਾ 
ਸ਼ਿਤਾਬ-ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 'ਅਲਕੌਹਲਿਕ ਫਰਮੈੱਨਟੇਜ਼ਨ` ਨਾਮੀ 



ਹਾਂਰਤਸ ਪਹਾੜ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ । 
ਇਹ 1913 ਤੌ 1937 ਤਕ ਬਾਇਓਕੰਮੀਕਲ ਜਰਨਲ ਦਾ ਮੀਤ 

ਅੰਡੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

ਹ, ਪੂ--ਐਨ.ਬ੍ਰਿ 11 : 

ਹਾਰਤਸ ਪਹਾੜ : ਉੱਤਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਕ ਪਰਬਤ-ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ 

ਵੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਲਬ _ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾ, ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਅਤੇ 

ਐਨਰਾਲਟ ਵਿਚ 100 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਇਹ ਲੜੀ ਡੀਵੌਨੀਅਨ ਦੇ ਲੌਅਰ ਕਾਰਬੌਨੀਫੈਰਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦੀ 

ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੰਅਰ ਹਾਰਤਸ 

ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਪਰ ਹਾਰਤਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 

640 ਮੀ. ਅਤੇ ਲੌਅਰ ਹਾਰਤਸ ਦੀ 305 ਮੀ. ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 1143 ਮੀ. ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ 

ਬਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਸਿੱਕਾ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ 

ਜਿਸਤ ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਇਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸੰਗਮਰਮਰ, ਚੂਨਾ, ਪੱਥਰ 

ਅਤੇ ਗੋਨਾਈਟ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ 

ਲਈ ਇਥੋਂ ਕਈ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ 1 

: 748ੈਂ, 

91. 

ਹ. ਪੁ.-ਅਨ. ਅਸੌ, 13 

ਹਾਂਰਤੁਗ, ਹਾਂਸ : ਇਸ ਚਿਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਸਤੌਬਰ, 

1904 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਲਾਈਪਸਿਕ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਭਾਂਵ- 

ਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ 

ਵਿਚੱ` ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 

ਲਾਈਪਸਿਕ ਅਤੋਂ ਡ੍ਰੈੱਜ਼- 
ਡੰੱਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਅਕਾ- 

ਦਮੀਆਂ ਤੋ` ਚਿੱਤਰਕਲਾ 

ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਖਿਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ 

ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਵੱਸ 

ਗਿਆ ਅਤੇ 1946 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗ- ਹਾਂਸ ਹਾਰਤੌਗ 

ਜਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ । ਦੂਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ 

ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਲਸ਼ੋਸ਼ੀਆ ਵਿਖੋਂ ਨੌਕਰੀ 

ਕੀਤੀ । ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1947 ਵਿਚ 

ਧੈਰਿਸ ਵਿਖੋਂ ਲਗਾਈਂ ਗਈ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 

ਯੂਰਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇਂ ਲੌਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1960 ਵਿਚ ਇਸ 

ਗਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ.; _ਐਵ. ਐਨ. 

ਹਾਰਥ, ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਨਾਰਮਨ : ਇਹ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦਾ ਇਕ 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਐਸਕਾਂਰਬਿਕ 

ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਚਾਰਲਿ ਵਿਖੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 1883 ਨੂੰ. ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਮੈਨਚੈੱਸਟਰ ਤੋਂ` ਲੀ. ਏ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਟਿੰਜੈੱਨ ਤੋ 

॥੨1੨ 

186 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਪੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ, ਲੰਡਨ 
ਅਤੇ ਸੇਂਟ _ਐਨਡਰੂਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 1920-25 ਤਕ ਇਹ ਡਰਐੱਮ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀ- 
ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ 1948 ਤਕ ਕੌਮ 
ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੀ ਖੌਜ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ 
ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉੱਘਾ ਕੌਮ 

ਕਰਨ ਲਈ 1937 ਵਿਚ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਪਾਲ ਕੈਰਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 
ਸੀ। 

ਇਸ ਨੇ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਰੌਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲੌਦੇ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੋਂ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ" ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਬੌਹਾਈਡੇਟ (ਡੈਕਸਟਾਨ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਦਾ ਘੋਲ ਲਹ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੇ 
ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ 'ਨਾਈਟ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ 19 ਮਾਰਚ, 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ ਹੋ 
ਗਈ । 

-ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ 

ਹਾਂਰਨਬਿਲ : ਇਹ _ਕੌਰਾਸਾਈਇਫ਼ਾਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ 
ਬਿਉਸੰਰੌਟਿਡੀ ਕਲ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਪਤ ਖੰਡਾਂ 

ਵਿਚ ਇਸ _ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਚੁੰਝ ਬੜੀ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ 

ਵਿਚ, ਇਕ ਹੱਡਲ ਟੌਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 38 ਸੈਂ. ਮੀ. (ਛੌਟੀ ਟਾਕਸ ਜਾਤੀ) 
ਤੋਂ 150 ਸੈ'. ਮੀ. (ਵੱਡੀ ਬਿਉਸਰਾਸ ਬਿਕਾਰਨਸ ਜਾਤੀ) 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ, ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ, ਖੰਭ ਚੌੜੇ 
ਅਤੇ ਪੂਛ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਥੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

` ਇਹ ਪੰਛੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੌਖਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ ਦੌ ਬਿਊਕਾਰਵਸ ਹਾਂਰਨਬਿਲਾਂ ਨੂੰ 
ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰ ਪੰਛੀ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਣੇ 
ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ 

ਇਕ ਛੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮੌਰੀ ਛਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ” ਉਹ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ 
ਭੇਜ ਸਕੇ 1 ਮਾਦਾ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਦੌ ਤੌ` ਚਾਰ ਚਿੱਟੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸੇਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਟਾਂ ਦੀ ਓਨਾ 
ਚਿਰ ਸੈਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹ, ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 : 135. 

ਹਾਰਨ ਬੀਮ : ਇਹ ਬਰਚ ਕੁਲ ਦੀ ਕਾਰਪਾਈਨਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 
ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਜੌ ਕਦੀ ਕਦੀ 10 ਮੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੋਂ 

ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਟੀ ਰੈਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਉਗਾਏ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਬੀਚ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਹਰੇ ਕਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵੀਟ ਬਰਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਨੌਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਨਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੇਲਾਂ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਫਲ 

ਛੋਟਾ, ਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ 

ਲੱਕੜ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਇਰਨ ਵੁੱਡ' ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਣਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਆਰੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦਾ । ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਪੱਤੇ ਸੈਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਯੂਰਪੀ ਹਾਰਨ ਬੀਮ, ਕਾਰਪਾਈਨਸ ਬੈਟਿਊਲਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮ ਵੱਡ ਆਕਾਰ 

ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਮੈਕ, ਐਨ, ਸ. ਟ. 6 ; 485, 

ਹਾਰਨਾਕ, ਐਡਾਲਫ ਫਾਂਨ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਈ, 1851 ਈ. ਨੂੰ ਡਾਰਪਾਟ (ਐਸਟੌਨੀਆ) 

ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਥੀਓਡੌਸ਼ੀਅਸ ਹਾਰਨਾਕ ਧਰਮ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੀ । ਔਐਡਾਲਫ਼ ਨੇ ਡਾਰਪਾਟ ਅਤੇ ਲਾਈਪਸਿਕ 
ਵਿਖੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1876 ਵਿਚ ਚਰਚ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਹ ਜੀਸੈੱਨ, ਮਾਰਬ੍ਰਕ ਅਤੇ 

ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਪਰੂਸ਼ੀਅਨ 
ਸਾਇੰਸ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਮੈੱਬਰ ਅਤੇ ਈਵੈਨਜੈਲੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਂਗਰਸ 
ਦਾ ਮੌਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ । ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 
ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ । ਸੰਨ 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤ 
ਗਿਆ । 

ਹਾਰਨਾਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕ,ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈ'ਟ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ 
ਸੀ। ਇਹ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਏ ਯੂਨਾਨੀ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ । 
ਇਸ ਦੇ ਲੰਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਂ '1&006068 0 
12090€082561060%' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਡਾਗਮਾ' 

(1894-99) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ । 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਨੇਚਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 
ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਸ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 1930 
ਈ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਇਕ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ । 

10 ਜੂਨ, 1930 ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਵਿਖੇ 
ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ.; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ.; _ ਨਿ. ਯ੍ਰ. ਐਨ. 

ਹਾਰਪਰ, ਰਾਬਰਣ ਐਲਮਰ : ਉੱਲੀ ਦੇ ਐਸਕਸ ਬੀਜਾਣੂਆਂ 
(ਲਿੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਦਾ ਹੋਏ ਬੀਜਾਣੂ) ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਜਨਵਰੀ, 1863 ਨੂੰ ਲੋਵਾ 

187 ਹਾਰਪੌਕਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਲੋਰੀਅਸ 

ਵਿਚ ਲੀ ਕਗੇਂਅਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1896 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ 
ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੋਤ ਇਹ 1 898 -1911 ਤਕ ਵਿਸਕਾਂਨ- 
ਸਿਨ (ਮੈਡੀਸਨ) ਵਿਖੇ ਅਤੇ 1911-30 ਤਕ ਕੌਲੰਬੀਆ_ਯੁਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ । ਰ੍ 

ਇਸ ਨੇ ਉੱਲੀ ਦੇ 
ਐਸਕਸ _ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਦੇ 

ਜਣਨ ਦੇ ਸਾਈਟਾਂਲੌਜੀ- 
ਕਲ ਵਿਸਥਾਰ `ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਇਆ 1 _ਪਾਉਡਰ- 

ਉੱਲੀ ਨੇ (ਸਫ਼ੀਰੌਥੀਕਾ) 
ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ 

ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈੱਲ 

ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚੋ” 
ਨਿਕਲਦੇ ਸਟਰੈੱਤਾਂ ਰਾਹੀ' 

ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਭਾ- 

ਜਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੌ ਜਿਹੇ ਹਾਰਪਰ, ਰਾਬਰਟ ਐਲਮਰ 

ਅੱਠ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮੀ 

ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਰੌਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵੀ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

12 ਮਈ, 1946 ਨੂੰ ਬੰਡਫ਼ਰਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ 
ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 918. 

ਹਾਰਪੀਆਂ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਪੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
'ਜਰ]1੩3” ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਖੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀਆਂ' । ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ, 

ਪਿਸ਼ਾਚ ਜਾਂ ਵਾਯੂ-ਪ੍ਰੋਤ ਹਨ । ਹੌਮਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਉਡੀਸੀ' ਵਿਚ 

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਵ£ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੰਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ . 
ਮੂੰਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਝੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ 

ਹਨ । ਥਰੇਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫੀਨੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ 
ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੌਰੀਅਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਲੌ ਤੇਂ 
ਜ਼ੀਤੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਮਹਾਂਕਵੀ ਵਰਜਿਲ ਆਪਣੀ “ਵੀਰ-ਗਾਥਾ`_ '&੬096” ਵਿਚ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਦੀ 
ਟੈੱਪੈਸਟ' ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਰਪੀਆੰਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡਾ ਲੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਸਪਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ 

ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਅਵਤ ਵਿਚ ਪਰੌਸੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

--ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋੱ 

ਹਾਰਪੋਕਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਲੇਰੀਅਸ : ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਹ 
ਵਿਆਕਰਣਕਾਰ ਈਸਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਸਕੰਦਰੀਆ ਵਿਚ _ਜਨਮੇਂ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ` ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੌਸ਼ ਤੋਂ ਕਈਂ 



ਹਾਰਬਿਨ- 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ'ਬਾਰੇ ` ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨਜਾਣਕਾਰੀਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਠ 

ਦੌ ਪੁਸਤਕਾਂ: ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਅਜਕੱਲ ਉਪਲ- 

ਬਧ-ਨਹੀਂ` ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਲੈਕਸੀਕਾਨ .ਆਫ:ਦੀ ਟੈੱਨ ਆਰੇਟਰਜ਼' ਵਿਚ 

ਸ਼ਬਦਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ̀  ਦੇ ਸ਼ਬਦਕ੍ਰਮ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ; ਐਥਨਜ਼ 

ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੈਸਥਾਵਾਂ; ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੋ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੋਖਕ ਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 

ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ _ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ _ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ 

ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 

- ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿੋ: 

ਹਾਰਬਿਨ : ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੇਲੰਗਜੀਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਮੁਕਡੰ'ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ 

ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆ 

ਸੁੰਗਾਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ `ਕੌਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚੂਰੀਆ ਦੇ ਲੌਕਾਂ 

ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮ-ਭ੍ਮੀ ਹੈ । 

ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਸੈਨ 1898 ਤੌ" ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ̀ ਉੱੱਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ' ਦੇ ਅੰਤ ` ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚੀਨੀ-ਪੂਰਬੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ । 

ਮੈਨਚੂਕਵੇਂ.ਰਾਜ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸਮੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਕਿਆਂਗ.ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ 

ਸੀ। ਸੰਨ 1945. ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਂ ਰਸ ਦਾ ਤੇ 1946. 

ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ. ਗਿਆ । ਸੈਨ 1970 ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ, 

ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ. ਕੇਂਦਰ ਤੇਂ ਸੰਗਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਇਸ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ 

ਪਲਾਂਟ, ਚੀਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਸਾਬਣ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕ੍ਹ 

ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਨਥੈਟਿਕ ਤੋ ਸ੍ਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ .ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਸੰਨ 1966 ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ 
ਕੇਂਦਰ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--2,550,000 (1983) 

45945 ਉ. ਵਿਥ.: 126541" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁਰ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4? 899, 

ਹਾਂਰਮੋਨ : ਇਹ ਅੰਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੈ'ਡਾਂ ਰਾਹੀ" ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਹੂ- 
ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰਿਸਦੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 
ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ. ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

_ਫ਼ਾਇਦੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇਂ ਹਨ । ਅੰਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੈ'ਡ 
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ਜਿਵੇਂ' ਕਿ ਪਿਟਈਟਰੀ ਗਲੈਡ, ਥਾਈਰਾੱਇਡ, ਪੈਰਾਥਾਇਰਾੱਇਡ, ਗੁਰਦੇ, 
ਲਾਗਲਾ ਗਲੈ'ਡ (ਐਡ੍ੀਨਲ), ਲੁੱਥਾ (ਪੈੱਕੀਐਸ), ਅੰਡਕੌਸ਼' ਅਤੇ 
ਪਤਾਲ੍ਹ _ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ. ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ 
ਹਾਂਰਮੋਨੀ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ _ਅੰਗ.ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, 

ਸਗਾਂ` ਕੁਝ .ਹੌਰ ਵੀ, ਜਿਵੇ ਕਿ - ਡਿਉ੍ਡੀਨਲ - ਮਿਊਕੌਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ . 
ਅੰਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੰਡ ਨਹੀ' ਹੈ, ਸਿਕਰੀਟਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਦਾਰਥ . 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ! ਲੁੱਬਾ ਨੂੰ ਪਾਚਕ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ - 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਲ (ਪਲੰਸੈੱਟਾ) ਵੀ ਹਾਂਰਮੌਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ. 

ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ । 

ਅੰਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਰਿਸਾਉ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾੱਰਮੇਨਾਂ 
ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 

(1) ਫ਼ੀਨੇਲ ਵਿਉਤਪਤ, ਜਿਵੇਂ' ਕਿ ਐੱਪੀਨੈੱਫਰੀਨ, ਨਾਰਐੱਪੀ- 
ਨੈਫ਼ੱਰੀਨ, __ਥਾਇਰਾੱਕਸਿਨ _ ਅਤੇ _ਟ੍ਰਾਈਆਇਡੌਥਾਇੰਰੌਨੀਨ; 
(2) ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਵੇ' ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਹਾਂਰਮੌਨ (&€7ਜ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਮਨੁੱਖੀ ਕੌਰੀਆੱਨਿਕ ਗੋਨੰਡੌਟਰੌਪਿਨ, ਗਰਭਿਤ-ਘੌੜੀ- 

ਸੀਰਮ ਗੌਨੈਡੋਟਰੌਪਿਨ ਅਤੇ ਥਾਈਰੌਗਲੌਬਿਉਲਿਨ; (3) ਪੈੱਪਟਾਈਡ, 
ਜਿਵੇ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ, ਗਲ੍ਹੂਕਗਾਂਨ, &6711, ਵੈਜੋਪਰੈਸਿਨ, ਆੱਕਸੀ- 

ਟੌਸਿਨ ਅਤੇ ਸਿਕਰੀਟਿਨ ਅਤੇ (4) ਸਟੈਰਾਂਇਡ, ਜਿਵੇ" ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਜੈੱਨ, 
ਐੱਡ੍ਰੋਜੈੱਨ, ਪ੍ਰੰਜੈੱਸਿਟੀਰੋਨ ਅਤੇ ਕਾੱਰਡਿਕਾਂਇਡ. ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 
ਕੁਝ-ਕ੍ਰ.ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਗਰੌਥ_ਹਾਂਰਮੌਨ ਅਤੇ ਇਨ- 
ਸੁਲਿਨ, ਟਰਾਪਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਜਾਂ ਟਾਰਗੈੱਟ ਆੱਰਗੈੱਨ ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ ਵਿਚ 
ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ 
ਗਲੈ'ਡਾਂ ਰਾਹੀ` ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ' ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਰੀਫਰੱਲ ਟਿਸ੍ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ 1 
ਬਹੁਤੇ ਟਾਰਗੈੱ'ਟ-ਆਂਰਗੰੱਨ ਹਾੱਰਮੌਨ ਸਟੈਰਾਇਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਿਸਾਉ ਟਰਾਪਿਕ ਹਾਂਰਮੇਨਾਂ ਰਾਹੀ` ਕੌਟਰੌਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੈਟੀਨ ਜਾਂ ਪੈੱਪਟਾਈਡ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ 
ਟਾਰਗੈੱਟ-ਆੱਰਗੈੱਨ ਸਟੈਰਾਂਇਡ ਕਾਂਰਡੀਸੌਲ, ਗੁਰਦੇ ਲਾਗਲੇ ਗਲੰ'ਡ 
ਤੋਂ _ਟਰਾਪਿਕ ਪੈੱਪਟਾਈਡ ਹਾੱਰਮੌਨ-ਪਿਟੂਈਟਰੀ &੮ਭਜ਼ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ” ਰਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਂਰਮੌਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ. 
ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ:ਪ੍ਰਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ 

ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਹਾਂਰਮੌਨ ਪਿਟ੍ਰਈਟਰੀ ਗਲੈੱਡ ਦੇ. 
ਅਗਲੋਂ ਖੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਗਲੰ'ਡ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗ- 
ਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਸਦੇ. ਹਨ । ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀਕਲ ਰੌਲ ਦੇ ਪੱਖੋ, ਇਹ 
ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਜਾਂ ਗੋਨੌਡ-ਉਤੇਜਕ ਹ੍ਰੰਦੇ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ: 
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਗ-ਚੱਕਰ 
ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀਕਲ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ 
ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਇਹ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੌਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੈੱਡਾਂ ਦੇ ਹਾਂਰਮੌਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ _ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ, ਪ੍ਰਨਰ-ਸਮਿਲਿਤ` 
ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ'ਕਰਦਾ' ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ' ਸੰਤੁਲਨ 
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ਹਾਰਮਨ 

ਨ ਘੜੇ ਧੰਖਣਾਈਡ _ਰੱ3ਮੋਨ 

(ਪੜ੍ਜੀਟੰਰੀ 

ਕਰ ਨ 
ਵਿ ੧6੨੫੩) 

1 _ €ਗਰੋ8 ਸੀ ਟਰਾਖਿਕ ਹਾਰਮੋਨ? 

“ਉ”' ਰਿ ਰ੍ 
ਟੌ ॥ 

॥ 
ਬਈ ਠਾਂਕਸਿਠ 

ਹਰਧੈਨ(ਵਿਠਸੁੰਠਨ, ਗਕਰਾਨ) 

ਅੰਡਕ8-...._ 

04 

੪ ਐਸਟ੨੪2ਈ6ਲ 
€ਸਟੋਰਾਇਣ? 

ੈਂਸਟਾਸਟਭੈਠ € ਸਤੇ ਰਾਂਇ3) 

ਅਦਿਰ-ਰਿਸਾਵ) ਗਲੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸਾਏ ਹਾਰਮੋਨ 

ਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤ' ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਗਲਾ ਪਿਟ੍ਟਟਰੀ 
ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਐਡੀਨਲ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ । 
ਟਈਟਰੀ ਹਾੱਰਮੋਨ %671ਸ, ਐਡ੍ਰੀਨਲ ਕਾਂਰਕਟੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਰਾਂ- 
ਡ ਹਾਂਰਮੌਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਕ 
/ਦੇ ਲਾਗਲਾ ਗਲੈਡ (ਜਾਂ ਐਡੀਨਲ ਗਲੈ'ਡ) ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 
&€ਓ71ਸ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਡੀਨਲ ਦੇ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਦਾ 

ਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਗਲੈਡ਼ ਹੀ 
' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ &€7ਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੋਨਂ` ਐਡੀਨਲ 
ਡਾਂ ਦੇ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 

"ਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਫਿਰ ਆਮ ਹਾਲਤ 
! ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 

' ਲਹੂ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਐਡ੍ਹੀਨਲ ਕਾਂਰਡਿਨਲ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ, 
ਈਟਰੀ ਰਾਹੀਂ &71€੮ਸ ਦੇ ਰਿਸਾਉ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਇਸ 

ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ &16ਸ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ” 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ &੮7ਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' ਅੰਡਕੌਸ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਲ੍ਹ 
ਰਾ ਲਿੰਗ ਹਾਂਰਮੌਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਅਡੀਨਹਾਈਪਾਂਫਸੀਅਲ ਹਾਂਰਮੌਨ--ਸਾਰੀਆਂ ਅਔਦਰ ਰਿਸਾਵੀਂ 

ਗਲੌ'ਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਜਾਂ ਅਡੀਨਹਾਈਪਾੱਫਸਿਸ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਐਡ੍ਰੀਨਲ ਕਾੱਰਟੈਕਸ, ਥਾਇਰਾੱਇਡ 

ਅਤੇ ਗੋਨੰੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਰਾਹੀ” ਬਣੇ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਪਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅੰਗ, ਐਦਰ-ਰਿਸਾਵੀ ਗਲੈੱ'ਡ ਨੂੰ 
ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਟੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਡੀਨਹਾਈਪਾਂਫਸਿਸ ਹਾਂਰਮੌਨ, ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੋਨ 
ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅਗ ਨਹੀ" ਹੈ । 

ਅਗਲੋਂ ਪਿਟ੍ਰਈਟਰੀ ਗਲੈ'ਡ ਤੌਂ ਛੇ ਹਾਂਰਮੌਨ ਰਿਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਰਥਾਤ _ਗੌਨੈਡੋਟਰਾਂਪਿਕ ਅਤੇ ਸੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੌਨੰਡੌਟਰਾਪਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਇਹ ਹਨ :--ਫਾੱਲੀ- 
ਕਲ-ਸਟਿਮ੍ਲੋਟਿੰਗ ਹਾੱਰਮੌਨ (ਸ$ਜ), _ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ-ਸੈੱਲ- 
ਸਟਿਮੁਲੋਟਿੰਗ ਹਾਂਰਮੌਨ (16$ਸ) ਅਤੇ ਲੈਕਣੋਜੈਂਨਿਕ ਹਾਂਰਮੋਨ 
(ਪ੍ਰੌਲੈਕਟਿਨ) । ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਹਾੱਰਮੌਨ ਹਨ--ਥਾਇਰੌਟਰਾਪਿਕ ਹਾਂਰ= 



ਹਾੱਰਮੌਨ 

`ਮੋਨ (ਥਾਇਰਾੱਇਡ ਸਟਿਮੁਲੰਟਿੰਗ ਹਾਂਰਮੌਨ, 151), ਐਡ੍ਰੀਨੋਕਾਂਰ- 
ਡਿਕੌਟਰਾਪਿਕ (&67ਜ ਜਾਂ ਐਡ੍ਹੀਨੌਕਾਂਰਡਿਕੌਟਰਾਪਿਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡਿ- 

ਕੌਟਗੱਪਿਨ) ਅਤੇ ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ (ਸੋਮੈਟੋਟਰਾਂਪਿਨ-$1ਸ) 

ਗੌਨੋਡੋਟਰਾੱਪਿਕ ਹੱਰਮੌਨ--ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ, #5$ਜ ਅਣਪੱਕੇ 
ਐਡਕੌਸ਼ ਫਾਂਲੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ,ਪ੍ਰੌਢ ਬਣਾ- 

ਉੱਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ !65ਸ ਪ੍ਰੋਢ ਫਾੱਲੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੋਜੈ ਨ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾੱਲੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਂਰਪਸ ਲਿਉ 
ਟੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਰਪਸ ਲਿਉ ਟੀਅਮ 

ਫਿਰ ਲੌਕਟੌਜੈੱਨਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਰਾਹੀ” ਪ੍ਰੰਢ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ । ਇਸਨੂੰ 

ਲਿਊ੍ਟੀਓਟਰਾੱਪਿਕ ਹਾਰਮੋਨ (1,714) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੈਕਟੋਜੈ- 
ਨਿਕ ਹਾੱਰਮੌਨ ਥਣ-ਗਲੈ'ਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਮਟਰਾੱਪਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ (ਅਜ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

165ਜ ਹਾਂਰਮੌਨ ਭੇਡ ਅਤੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰਪ 

ਵਿਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ-ਰਸਾਇਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ- 

ਰਖਿਅਕ ਅਧਿਐਨ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ 

ਗਲੈ'ਡਾਂ ਤੋ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾੱਰਮੌਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ । ਭੇਡ, ਸੂਰ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਗਲੈੱਡਾਂ ਤੋਂ £$13 ਹਾਂਰਮੰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਕਰ 

ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟਈਟਰੀ ਗਾਂਰਮੌਨਾਂ ਵਿਚੋ" ਸਿਰਫ਼ 

851 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂਰਮੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ-ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਮੋ= 

ਨੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ ਵਿਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ । £$ਸ਼ ਅਤੇ 12$ਸ ਦੇਵੇ” 

ਹਾਂਗੀਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੋਟ ਵੀ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਮੰਟਾਬੋਲਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ--ਅਗਲੇ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਹਾੱਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਢਾਹ-ਉਸਾਰ ਕਿਰਿਆ (ਮੈਟਾਬੌਲਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਕੋਟਰੋਲ ਅਤੇ 
ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਥਾਇਰਾੱਟਰਾੱਪਿਕ, ਐਡੀਨੋਕਾਂਰਡਿ- 

ਕੋਟਰਾਰਿਕ ਅਤੇ ਗਰੌਥ ਹਾੱਰਮੋਨ । ਥਾਇਰਾਂਟਰਾੱਪਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਥਾਇ- 

ਰਾੱਇਡ ਗਲੈ'ਡ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾੱਕਸਿਨ ਹਾਂਰਮੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ #€7ਸ ਔਡੀਨਲ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਂਰਡੀਸੋਲ ਅਤੇ 

ਹੌਰ ਐਡੀਨੌਕਾਂਰਡਿਕਲ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ । ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰੀਰ 

ਦੀਆਂ ਢਾਹ-ਉਸਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਂਰਮੰਨਾਂ ਦੇ ਸੈਤੁਲਨ ਜਾਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ-ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 
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ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੈਧ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੌ 
ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਿਟਈਟਰੀ ਗਲੰ'ਡ ਇਕ ਹਾਂਰਮੌਨ 
ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਗਲੈ'ਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂਰਮੌਨ, ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵਿਆਂ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬ੍ਰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਹਾਂਰਮੌਨ ਨੂੰ ਗਰੌਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ _ ਸੋਮੈਟੌਟਰਾਪਿਨ ਹਾੱਰਮੌਨ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉੱਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਗਰੌਥ 
ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ" ਬੌਵਾਈਨ ਦੇ ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦਾ ਅਸਰ ਚ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਤੇ 
ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾ । ਕਈ ਖੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋ ਕਿਸੇ 
ਹਾਂਰਮੋਨ ਦੇ ਜੀਵ-ਸਬੈਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਤੀ, ਜਿਸ ਤੌਂ 
ਇਹ ਵਿਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੋਵਾਈਨ ਹਾੱਰਮੌਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ 
ਦੀਆਂ ਗਲੈਡਾਂ ਤੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਂਰਮੌਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ 
ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ । 
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਖ ਵਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਖ 
ਵਖ ਕੀਤੇ ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਇਕੌ ਜਿਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋ 
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮੋਟ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਬੋਵਾਈਨ 
ਹਾਂਰਮੌਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ 

ਅਣਵੀ-ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਵਾਈਨ 
ਗਰੋਥ ਹਾਂਰਮੋਨ ਦਾ ਅਣੂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾੱਲੀ-ਪੈੱਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੇ 
ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ" ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ%ਦੇ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੀ 
ਪਾੱਲੀ-ਪੈੱਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ੍ਹ ਮੱਛੀ ਦੀ 
ਪਿਟ੍ਰਈਟਰੀ ਤੋਂ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸ਼ਾਇ- 
ਣਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋ" ਵਖਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ । 
ਇਹ ਹਾਂਰਮੌਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੌਥ ਗੱਰਮੌਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਹੇਠਲੀ 

ਸਾਰਨੀ ਵਖ ਵਖ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ” ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੋਥ 

ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਗਲੈ'ਡ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ _ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ-ਰਸਾ ਇਣੀ ਗੁਣ ਸੈਖੇਪ ਕਰਦੀ ਹੈ :--- 

ਵਖ ਵਖ ਗਰੋਥ ਹਾੱਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ 

ਗੁਣ ਗਾਂ ਭੇਡ ਫੇਲ੍ਹ ਬਾਂਦਰ ਮਨੁੱਖ 

ਦਿ ਚ ਅਤ 

ਅਣਵੀ ਥਾਰ 45,000 48,000 40,000 25,000 27,000 

ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ 6.8 6. 6,2 5.5 49 

603) 

--8--5$--ਬ੍ਰਿਜਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 1 3 4 2 

ਿ-ਟਰਮੀਨਲ ਕ੍ਰਮ 7. 710, &18... 206 .. 

213. 2116. 18... 218... 200... 21੧੬... 216. $21. 110... 

€-ਟਰਮੀਨਲ ਕ੍ਰਮ _...1.60, &18. 2106, 16, ...&18. 120. ਇ82, __...1£0. 218. 286, (818. 919) 212. ...1.0. 216. 

(ਉਕਤ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ £0੬--ਫ਼ੈਨਿਲਐਲਾਨੀਨ, 
01--ਗਲਾਈਸੀਨ ਲਈ ਹਨ ।) 

'01--ਥਰੀਅਨੀਨ, __418--ਐਲਾਨੀਨ, _$€;ੂ--ਸੈਰੀਨ, _1,੬0--ਲਿਊਸੀਨ ਅਤੇ 
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ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਕ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਗਲੈ'ਡ 
ਦਾ ਭਾਰ 750 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-5 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. 
ਗਰੌਥ ਹਾਂਰਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਅਗਲੀ ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਗਲੈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐਡੀਨਲ 
ਗਲੈ'ਡ ਦਾ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਡਲਾ 
ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇਂ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅਗਲਾ 

ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਟਿਸ਼ੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ 
ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਐਡੀਨਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ । ਹਾਂਰਮੌਨ &671ਜ਼ 
ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਐਂਡੀਨਲ ਹਾੱਰਮੰਨਾਂ, ਕਾਂਰਡੀਸੌਲ ਅਤੇ ਐਲਡੌਸਟਿਰੌਨ 
ਸਮੇਤ, ਦਾ ਸੋਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਸਾਉ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸੂਰ, ਭੇਡ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਗਲੈਡਾਂ ਤੱ &€ਭਸ 
ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਸਬੈਧੀ 
ਗੁਣ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 

ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਐੰਡ੍ਰੀਨਲ ਕਾਂਰਟੌਕਸ ਹਾਂਰਮੌਨ--ਜਿਉਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਡ੍ੀਨਲ 
ਗਲੈ'ਡਾਂ ਦਾ ਕਾੱਰਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਟੀ. ਐਡੀਸਨ (1855) ਅਤੇ 
ਸੀ. ਈ. ਬਰਾਉਨ ਸੇਕਾਰ (1856) ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡ੍ਹੀਨਲ 
ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਐਡੀਨਲ ਗਲੈੱਡਾਂ ਟਿਊਬਰ= 
ਕੂਲਰ ਲਾਗ ਜਾਂ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਐਡੀਨਲੈਕਟਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕਾਰਬੌਹਾਈਡ੍ਰੋਟ, 
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਥਿੰਧਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪੈ'ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਡੀੈਨਲ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਦੀ 
ਬਣਤਰ, ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਿਸਾਉ ਕਿਰਿਆ &€7ਸ਼ ਹਾੱਰਮੌਨ ਰਾਹੀ' 

ਚਿਤਰ 1 : ਫ਼ਿਠਾਥਰੀਨ 

ਕੰਟਰੌਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਿਟ੍ਈਟਰੀ ਦਾ ਪਾੱਲੀ- 
ਪੈੱਪਟਾਈਡ ਹਾਂਰਮੌਨ ਹੈ । 

ਹਾਂਰਮੋਨ 
ਸੈਨ 1930 ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ. ਡਬਲਯੂ. _ਸਵਿੰਗਲ; ਐੱਫ਼. ਏ. 

ਹਾਰਟਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਨਲ ਕਾਂਰਡਿਕਲ ਨਿਚੌੜ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ' ਐਡੀਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੋਂ ਮਗੀਜ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡੀਨਲ ਗਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ” 
ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਜਿਉੱ'ਦਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 
1935 ਤੌਂ 1957 ਤਕ ਟੀ. ਰਿਕਸਟਾਈਨ, ਈ. ਸੀ. ਕੈੱਡਲ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਨਲਕਾਂਜਡਿਕਲ ਨਿਚੋੜ ਵਿਚੋਂ 40 ਯੋਗਿਕ 
ਵੱਖ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਰਡਿਕਸਟੈੱਰ/ਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਫ਼ਿਨੈਂੱਥਰੀਨ (ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿੰਗ-ਹਾਈਡੌਕਾਹਬਨ) ਦੇ ਵਿਉ'ਤਪਤ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਰੱਇਡ 
ਹਾੱਰਮੌਨਾ ਦੀ ਬ੍ਰਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿਚ 
ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਕਾਂਰਡਿਕੌਸਟੀਰੋਨ ਅਤੇ ਕਾਂਰਡੀਸੋਲ_ ਐਡੀਨਲ ਕਾਂਰਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ 
ਲਹੂ ਵਿਚ ਰਿਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਾਂਰਡਿਕੌਸਟੈਰਾਇਡ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਂਕਸੀਕਾਂਰਡਿਕੌਸਟੀਰੋਨ, 17-ਹਾਈਡਾੱਕਸੀਡੀਆਂਕਸੀ- 
ਕਾਂਰਡਿਕੌਸਟੀਰੇਨ, 1 1-ਡੀਹਾਈਡੋਕਾਂਰਡਿਕੌਸਟੀਰੋਨ, ਕਾਂਰਡੀਸੋਨ ਅਤੇ 
ਐਲਡੌਸਟਿਰੌਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਿਸਦੇ ਹਨ । ਐਲਡੌਸਟੀਰੋਨ 
ਤੌ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਲੇ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :-- 

ਰਾਗ ਰ੍ ਉੜੀ 
€੦ ਉਰ 

ਹੀਆਂਕਸੀਕਾਂਰੀਡ੩ਸਟੀਤੈਨ /7-੨੬ਡਾਂ ਸੀਡੀ ਆਂ ੫ਸੀਕਾਂਗਤਿ੩ ਸਟੀਰੇਨ 

ਕਾਂ ਗਡਿ&ਸਟੀਤੋਲ 
ਵੇ 

ਰ੍ ਗੱਰਡੀਸੋਜ 



ਹਾੱਰਮੌਨ 

ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ ਪੀ. ਐਸ. ਹੈੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 
ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡੀਨਲ ਕਾੱਰਟੈਕਸ ਦੇ ਹਾਂਰਮੌਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਾ- 
ਬੌਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉ'ਦੇ ਸਗੌਂ' ਪੋਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ ਅਤੇ 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾੱਰਡਿਕੌਸਟੈਰਾਂਇਡ ਨਿੱਕੀਆਂ 
ਗ੍ਰਰਦਾ. ਨਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁੜ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 

ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ .ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਬਣਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਂਰਡੀਸੋਲ ਅਤੇ ਕਾਂਰਤੀਸੋਨ ਹਾਂਰਮੌਨ ਲਹੂ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ 

ਸੈੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਈਓਸਿਨੌਫ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਫ਼ੌਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 
ਹੀਮੈਟਾਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਾਂਰਮੌਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾੱਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ 
ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ .ਵਿਚ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੇ _ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਿਹਦੇ ਵਿਚ ਲ੍ਰਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇ'ਦਰੀ ਨਾੜੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਵਧਾਈ 
ਗਈ ਹੈ। _ 

ਐਡੀਨਲ ਮੈਡਲਰੀ ਹਾਂਰਮੌਨ--ਐਡੀਨਲ ਮੈਡੁਲਾ ਦੋ ਹਾਂਰਮੌਨ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਐੱਪੈੱਨਫ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਐਡਰੈੱਨਲਿਨ ਅਤੇ ਨਾਰਐੱਪ- 
ਨੱਫ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਨਾਰਐਡਰੈ"ਨਲਿਨ । ਇਹ ਦੌਨੇ` ਐਡੀਨਲ ਮੌਡਲਰੀ 
ਹਾਂਰਮੰਨ ਕੈਂਟਿਕੌਲ ਐਮੀਨ ਹਨ; ਐੱਪਨੰ'ਫ਼ਰੀਨ, ਨਾਰਐੱਪਨੰੱਫਰੀਨ 
ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ੧ਿ-ਮੀਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ :--- 

0ਮ _ ਵਾ ਚ 
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੮ 
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ਮ੮6# 

€॥44੧੯7੧੩ 4 ਨੂ 

ਅੰ"ਪਨੈਫ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਨਾਰਅੰ`ਪਨੰਫ਼ਰੀਨ 

ਸੈਨ 1901 ਵਿਚ ਜੇ. ਟਾਕਾਮੀਨ ਨੇ ਐਡ੍ੀਨਲ ਮੈਡਲਰੀ ਨਿਚੌੜ 
ਵਿਚੋਂ` ਐੱਪਨੰਫ਼ੱਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ 
ਰੰਗਹੀਨ ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਯੋਗਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧ੍ ਵਣ 
ਘੂੰਮਕ ਹੈ । ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸੰਯੌਗ 
ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਅੰੱਪਨੰਫ਼ਰੀਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1904 ਵਿਚ 
ਐਫ਼-ਸਟਾਲਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
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ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਐਸ. ਬਰਕਸਟ੍ਰਾਮ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਨਲ 
ਗਲੈ'ਡਾਂ ਵਿਚੋ ਰਵੇਦਾਰ ਖਾਰ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਨਾਰਐੱਪਨੰੱਫ਼ਰੀਨ 
ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਇਹ ਐੱਪਨੰਫ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 : 4 
ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੁਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਐਡੀਨਲ ਮੌਡਲਾ ਵਿਚ 2.4 ਤੋਂ" 4 ਮਿ. ਗ੍ਰਾਂ. ਪ੍ਰਤਿ ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ 
ਨਾਲ ਦੌਨੋ" ਹਾਂਰਮੋਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ 10-30 ਪ੍ਰਤਿ- 
ਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਐੱਪਨੰਫ਼ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐੱਪਨੈੱਫ਼ਰੀਨ । 
ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ” ਬਿੱਲੀ, ਡੱਡੂਆਂ, ਕਬ੍ਹ ਤਰ ਆਦਿ ਵਿਚ 
ਦੋਨਾਂ ਗਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੌਨੋੱ” 
ਹਾਂਰਮੌਨ ਲਹੂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਧਾਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਐੱਪਨੰੱਫ਼ਰੀਨ ਨਾੜੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੈਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰਐੱਪਨੰ'ਫ਼ਰੀਨ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ 
ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਦਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐੱਪਨੈੱਫ਼ਰੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਹੈ । 

ਨਿਊਰੋਹਾਈਪਾਂਫ਼ਸੀਅਲ ਹਾੱਰਮੌ ਨ--ਨਿਉਰੋਹਾਈਪਾਂਫ਼ਸਿਸ ਜਾਂ 
ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੋਂ ਖੰਨ ਦੇ ਰਿਸਾਊ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨਕ ਗੁਣ ਹੁੰਢੇ ਹਨ :- _ 

(1) ਧਮਣੀਆਂ ਤੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜ 
ਰਾਹੀ" ਲਹ੍ਹ ਦੇ ਦਬਾਉ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ); _(9) ਪੱਧਰ 
ਪੱਠਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ (ਆੱਕਸੀ- 

ਟੌਸਿਕ ਐਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ (3) ਗ੍ਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ _ਨਿਰੌਧ 
(ਐੱਟੀਡਾਈਯੂਰੈੱਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ) । 

ਇਹ ਅਸਰ ਨਿਊਰੌਹਾਈਪਾੱਫ਼ਜੀਅਲ ਵਿਚ ਦੌ ਪੈੱਪਟਾਈਡ 
ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ, ਆੱਕਸੀਟੋਸਨ ਅਤੇ ਵੇਜ਼ੋਪਰੈੱਸਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੈ । 

ਸੈਨ 1950 ਤੌ 1954 ਦੌਰਾਨ ਵੀ. ੜ੍ਰ. ਵਿਗਨੀਉਡ ਅਤੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਹਾਂ ਰਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰਾ ਕਰਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ 

ਸੰਸਲੋਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਜ਼ੋਪਰੈਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 
ਐੱਟੀਡਾਈਯੂਰੈ'ਟਿਕ ਅਤੇ ਆਂਕਸੀਟੌਸਨ, ਆੱਕਸੀਟੌਸਿਕ ਐਕਸ਼ਨ 
ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਚ. ਬੀ. ਡਾਈਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 
ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਦੌਨਾਂ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵ-ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਿ- 

ਆਵਾਂ ਇਕ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦੋਨੋ ਹਾਂਰਮੌਨ ਐਮਾਈਡ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਬਨੀ ਯੋਗਿਕ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸੀਡਿਕ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਂਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਅਮੌਨੀਆ ਨਾਲ 
ਸੰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਂਰਮੌਨ ਸਿਸਟੀਨ ਵਾਲੋਂ ਪੈੱਨਟਾਪੈੱਪਟਾਈਡ 
ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣੂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਐਮੀਨੋ 
ਐਸਿਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਤਿੰਨ ਐਮੀਨੌ ਐਸਿਡਾਂ_ਵਾਲੀ 
ਟਾਈਪੈੱਪਟਾਈਡ ਐਮਾਈਡ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਨਾਲ _ ਜੁੜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :- 

ਹ 
€੭੨--397--310--61ਧ(ਮਿਸ)--450ਕਸ,)-੮98--27੦--.੪--91 (ਪੈ) 

/ਮਹਿੱਕਸੀਟੋਸਨ (ਬਲਦ ਅਤੋਂ ਸ੍ਰ) 

| | 
€9ਨੋ-19-206-610010-2%0ਲ)-੮95--2/੦-%8-990ਜ9 

ਵੇਜ਼ੋਪਰੈੱਸਨ (ਬਲਦ) 
(ਉਕਤ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ €$--ਸਿਸਟੀਨ; 1$0--ਟਾਈਰਸਿਨ; 1060--ਆਈਸੋਲਿਊਜੀਨ; _€10--ਗਲ੍ਹਟੈਮਿਕ ਤੋਜ਼ਾਬ; 

£10--ਪ੍ਰੋਲੀਨ; 1-੬੫--ਲਿਊਸੀਨ; _£0੬--ਫੌ ਨਿਲਐਲਾਨੀਨ; 47 ਊ--ਆਰਜਿਨਨ _ ਲਈ ਰਨ ਉਇ 
..59--ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ” 
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੨੯. ੭੨੮੭ 

ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ੌਪਰੈੱਸਨ ਵਿਚ ਬੋਵਾਈਨ ਦੇ ਹਾਂਰਮੌਨ 
ਦੇ ਆਰਜਿਨਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਈਸਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੌਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਦੇ ਆੱਕਸੀਟੋਸਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਂਕਸੀਟੋਸਨ ਦਾ ॥% ਮੁੱਲ 

“੯ _ ੨੩੯੦ 

7.7 ਅਤੇ ਬੌਵਾਈਨ ਦੇ ਵੇਜ਼ੋਪਰੈਸੱਨ ਦਾ ॥ਸੁ 10.9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਆੱਕਸੀਟੋਸਨ ਦਾ ਅਣਵੀ ਭਾਰ 1007 ਅਤੇ ਬੋਵਾਈਨ ਦੇ ਵੋਜ਼ੋਪ- 

ਰੈੱਸਨ ਦਾ 1084 ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਸੈਕ, ਐਨ, ਸ. ਟੇ, 6 : 479 

ਹਾਰਮੰਨਿਕ ਗਤੀ, ਸਰਲ : ਇਕ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੇ'ਦਰੀ 
ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਗਤੀ 

ਨੂੰ ਸਰਲ ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ 
ਵਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦ੍ਰਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ 
ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਮੈਤਲਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋ` ਸਿੱਧਾ ਅਨ੍ਪਾਤੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਲ ਹਾਰ- 

ਮੌਨਿਕ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੌਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਪਰਿੰਗ 
ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਕੌਪਨ ਕਰਦਾ ਪੁੰਜ, ਡੌਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈੱਡ੍ਰਲਮ, 
ਪਰਤਵੇ' ਕਰੋਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ ਅਤੇ ਧੁਨੀ=ਤਰੈਗਾਂ 
ਵਿਚ ਕੰਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਕਿਣਕੇ । 

ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਗਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਹਵਾ ਵਿਚ ਧੁਨੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਰਲ ਹਾੱਰਮੌਨਿਕ ਗਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਆਂ 
ਦੀ ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਆਵਿ੍ੱਤੀ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤਰੰਗ ਨੂੰ, ਭਾਵੇ” 
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਗਤੀ 
ਜਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਖੌਜ ਬਾਰੇ 1823 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਗਣਿਤਵੇਤਾ ਬੈਰਨ ਜੀਨ-ਬਾਪਟਿਸਟੇ 
-ਜੋਸਫ਼ ਫੌਰੀਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 915 

ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਰਾਈਵ : ਇਹ ਸਪੀਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਯੋਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੌਜ ਲਗ ਭਗ 1950 ਵਿਚ ਹੋਈ । ਇਹ 
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਪੀਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਯੌਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । 

ਗੋਲਾਕਾਰ _ 
ਸਪਲਾਈਨ 

(ਕਠੋਰ) 

ਲਚਕਦਾਰ 
ਸਪਲਾਈਨ 
(ਨਿਕਾਸ) 

ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਡਰਾਈਵ 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੰਮਿਦੇ ਸਮੇ” 

ਲਚਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋ' ਥੌੜ੍ਰੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਛੱਲੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵਿਖੇਪਤ 

ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 
ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੌਲਾਕਾਰ 'ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ । ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ 
ਦੈਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਵਿਆਸ ਵੀ ਗੌਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਨਾਲੋ” ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਰੰਗ 
ਉਤਪਾਦਕ ਇਕ ਦੌ ਰੌਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਚਕਦਾਰ 

ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰ੍ਹਪ ਇਹ 
ਗੌਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਮ੍ਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤਰੰਗ ਉਤਪਾਦਕ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰਈਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਸਥਿਰ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਚਕ- 

ਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਗੌਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਪੀਡ_ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ । 

ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 
ਗੌਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦੌਦਿਆਂ 

ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ 
ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ 320 ਤੋ 1 ਤਕ ਕਮੀ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉੱਚਤਮ-ਅਨੁਪਾਤ 

ਡਰਾਈਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੌਤਰਾਂ ਨਾਲੋ" ਹਲਕਾ, ਛੋਟਾ ਅਤੇ 
ਵਧੌਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 

ਪਰਿਵਰਤਨ 10,00,000 ਤੋ 1 ਤਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਗੌਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ, ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੰਗ ਉਤ- 

ਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ” ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੈਦ 
ਗੁਣ ਸੀਲ ਬੰਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ ਗਤੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੌਣਾ ਹੈ । ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ 
ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ, ਹਵਾ-ਬੰਦ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਟਿਉਬ ਦੇ 
ਕੇਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਰੰਗ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਊਬ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਲਚਕਦਾਰ 
ਸਪਲਾਈਨ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਪਲਾਈਨ 
ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣ-ਗਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘੁੰਮਣ-ਗਤੀ ਨੂੰ 

ਰੇਖੀ-ਗਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਕਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਕ ਹਵਾ-ਬੰਦ ਟਿਉਬ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰਿਕ ਸੈਪਰਕ ਤੋ" ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ 
ਨਿਉਕਲੀ ਰੀਐੱਕਟਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾੱਡ 

ਨੂੰ ਘੁਮਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਮ 

ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਘਰੇਲ੍ਹ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਐਨਟੇਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਚੀਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ 
ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 4 : 914 

ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ : ਵਖ ਵਖ ਆਵਰਤਕਾਲ, ਕੌਣਾਂਕ 
ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਲ ਆਵਰਤ-ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ 
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ” ਸਗੋ” ਪਰਿਣਾਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 

ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਘਟਕ ਹਾਰਮੌਨਿਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ 
ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਂਰਮੌਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ” 
ਜੇਕਰ ਘੰਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸੋਫ਼ੌਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਟੌਨ ਦੇ ਤਰੌਗ 
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ਦਾ, ਫ਼ੌਨੋਡਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ਼੍ਰਾਫ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਪਨ 
ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਿਗਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੌ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ । ਫੂਰੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਹਰ ਇਕ ਆਵਰਤਕ ਗਤੀ ਲਟ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ 

ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਸਥੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੀਕਰਨ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਰੀਏ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਹੈ :- 

₹ ==8 917. 2701--6 699 20107 8) 4ਨ076 633 47016 
-- 81 67117 209 67016-7-....-..“ ਕੁ 

ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ # ਕੰਪਨ ਕਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ”' ਸਮਾਂ 

ਹੈ । ਮੂਲ ਆਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਰੱਲ 4,6,6,ਹ,੪ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰਨੀ, ਜਿਸ ਤੌ ਇਹ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 'ਹਾਰਮੌਨਿਕ ਐਨਾਲਾ- 
ਈਜ਼ਰ' ਨਾਮੀ ਯੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਕਰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਗਣਿਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਵਾ. ਨਾਂ, ਸ. ਐਨ : 815 

ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ : ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਰੀਡ ਆੱਰਗਨ ਉਹ ਵਾਜਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੋਂ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਇਕ ਸਮ-ਦਬਾਉ ਵਾਲੋਂ ਹਵਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਦੁਆਰਾ, ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 

ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੀਡ (ਸ੍ਰ) ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ 

ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਝਿਰੀ,ਉੱਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਇਕ ਜੀਭੀ ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕਈ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਰੀਡ ਸੈੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਨ ਚੈਥਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਾਜੇ ਦੇ 
ਪੱਖੋ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਨਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਉ ਉੱਤੇ ਕਾਬ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 

ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵ” ਨੂੰ ਚੈੱਬਰ ਤੋ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ 
ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਅਮਰੀਕਨ 
ਆੱਰਗਨ ਨਾਲੋਂ” ਰੀਡਾਂ, ਚੁੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 
ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਐਨਾ ਵਿਖੇ 1818 
ਵਿਚ ਐਨਟਾਨ ਹੇਕਲ ਨੇ ਫ਼ਿਜ਼ਹਾਰਮੌਨੀਕਾ ਬਣਾਇਆ । ਦੂਜੇ ਹੋਰ 
ਕਈ ਸੇਰਾਫ਼ੀਨ ਨਾਮੀ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਜਾਂਨ ਗਰੀਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 

ਫਿਰ 1840 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਅਲੰਗਜ਼ੈੱਡਰ ਡੀਬੇਨ ਨੇ ਹਾਰਮੋ- 
ਨੀਅਮ ਬਣਾਇਆ (ਚਿਤਰ 1) । ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਮਸਟਲ ਅਤੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜੈਕਬ ਏਸਟੇ ਨੇ 1950 ਤਕ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਿਚ 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਦਰਜੇ ਸੈਗੀਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 
ਟਿਉਨਿੰਗ (ਸ੍ਰ ਮਿਲਾਨਾਂ) ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਟਿਉਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਠੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ . ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ ਜਿਵੇ' ਸਧਾਰਨ ਹਾਰਮੌਂਠੀਅਮ, ਕਪਲਰ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ, ਸਕੇਲ- 

ਚੇ'ਜ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਂ- 

ਨੀਅਮ ਆਦਿ । 

1-ਸਧਾਰਨ ਹਾਰਮੰਨੀਅਮ--ਸਧਾਰਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇਕ ਲੱਕੜੀ 

ਦਾ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧੌੱਕਣੀ (ਪੱਖਾ) 
ਲੱਗੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇ ਹੌਏ ` 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਲ 
ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ੈਦ ਜਾਂ ਕਾਲੋਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 

ਚਿਤਰ 1: ਜੈਕਬ ਅਲੈਗਜ਼ੈੱਡਰ ਦਾ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ 

ਗਿੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ` ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ 

ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਹਟਣ ਤੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ 

ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।'ਇਕ ਪਾਸੋ ਕੰਘੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਟੀਆਂ 

ਫ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਡਾਂ 

ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ 

ਹੈ । ਜਦੌ' ਗਿੱਟੀ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ 

ਉੱਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰੀਡ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਵਿਚ ਕੌਪਨ ਪੈਦਾ ਹੌਣ ਨਾਲ 

ਆਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

2-ਕਪਲਰ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ--ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਰਗਾ _ 

ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਘੀ ਸਧਾਰਨ 

ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਦੀ ਕੰਘੀ ਅਤੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ` ਕਿਸੇ ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਅਤੇ 

ਦੂਜੀ ਕੰਘੀ, ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਨ ਲਗਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੌੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਲਰ 
ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਪਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

3-ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ--ਇਸ ਦੀ 
ਬਣਾਵਟ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਖਾ ਵਖਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

_ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਖੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਹਵਾ ਚੈ'ਬਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ 
ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੋਂ ਪੱਖੋ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ _ਲੱਗਾ 
ਹੰਦਾ ਹੈ । 

4-ਸਕੇਲ ਚੇ'ਜ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ-- ਇਸ ਵਿਚ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕੌਘੀ 
ਉੱਤੇ ਫਿਟ ਨਹੀ" ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੌਰ ਅਲੱਗ ਫੱਟੀ 
ਉੱਤੇ ਫਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੱਟੀ ਇਕ ਫ਼ੀਤੇ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਜਾ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਸ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਾਜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਅਰ- 
ਬਾਤ 37 ਸੁਰਾਂ, 39 ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ 48 ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

--ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਨ--- 
ਸ਼ੁੱਧ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ । ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ _ਗਿੱਟੀਆਂ 
ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕੌਮਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ । 1,3,5,6,8,10 ਅਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ 
ਅਤੇ 2,4,9,11 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ_ਕੌਮਲ ਸੁਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ 1 7 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗਿੱਟੀ ਤੀਬਰ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

1 ਤੌਂ 12 ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ, 13 ਤੌ 24 
ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਧ-ਸਪਤਕ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਾਂ 
ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਪਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰੋਕ ਸਪਤਕ. ,ਵਿਚ 7 ਸ਼ੁੱਧ, 4 
ਕੌਮਲ ਅਤੇ ਇਕ ਤੀਬਰ ਸੁਰ ਹੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਪਤਕ 
ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਈ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ ਵਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੀਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ 
ਵੀ .ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਰੀਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਰਾਂ 
ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

_ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਵੀ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਜੇ ਵਿਚ ਪੱਖੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ .ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਚ ਹਾਰਮੌਨੀਅਮ _ ਵਿਚ 

ਲੱਗੀਆਂ ਰੀਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਵਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ 

ਉਪਰਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਅਤੇ 

ਸੀ. ਐਫ਼. ਐਲ. ਬੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ 

ਹਾਰਮੋਨਿਕਾ (ਮਾਉਥ ਆੱਰਗਨ) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋ. 'ਸੈਂਗੀਤ- 
ਯੋਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਆਂਰਗਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.-- ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੋ. 12 : 337; ਐਨ' ਬ੍ਰਿ. 11 : 105 

ਹਾਰਲਡ (ਦੂਜਾ) : ਇਹ ਇੰਗਲੈ`ਡ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਐੱਗਲੋ- 
ਸੈਕਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1020 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ । 
ਸੈਨ 1066 ਵਿਚ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਇਸਦਾ 
ਪਿਤਾ ਗਾਡਵਿਨ ਵੈਸੈਕਸ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦਾ ਅਰਲ ਸੀ, ਜੋ 'ਐਡਵਰਡ 
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1821 ਵਿਚ ਹਾਰਮੌਨੀਕਾ _ 

ਹਾਰਲੰੱਨ, ਜਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ 

ਦੀ ਕੰਨਫੈਸਰ' (1042-66) ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ” ਸਭ ਤੌ ਤਾਕਤਵਰ 
ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਸੈਨ 1044 ਵਿਚ ਗਾਡਵਿਨ ਨੇ ਹਾਰਲਡ ਨੂੰ ਈਸਟ 

ਐੱਗਲੀਆ ਦੀ ਅਰਲਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ । ਸੰਨ 1051 ਵਿਚ 
ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਗਾਡਵਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ 
ਦਿਤਾ । ਪਰ ਹਾਰਲਡ ਨੇ ̀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1052 
ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ । 

ਸੰਨ 1053 ਵਿਚ ਗਾਡਵਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹਾਰਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਰਲ-ਪਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਖ 

ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 1057 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ 
ਲਈ ਵੀ ਅਰਲ-ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
'ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਕਨਫੈਸਰ' ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤਰਾ- 

ਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਡ ਨੇ 

ਨਾਰਮੰਡੀ ਦੇ ਡਿਊਕ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਦੁਆਇਆ ਸੀ । 5 ਜਨਵਰੀ, 1066 ਨੂੰ ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌਣ 
ਤੇ ਹਾਰਲਡ ਨੇ ਜਦੋ" ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਰਲਡ 
ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਆਦਮੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੀ= 
ਅਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਂ 
ਗਿਆ । 28 ਸਤੰਬਰ, 1066 ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋ ਗਿਆ । ਹਾਂਰਲੰਡ ਨੇ 14 ਅਕਤ੍ਹਬਰ ਨੂੰ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਲੀ- 
ਅਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੌਰਨਾ ਸਾਥੀਆਂ 
ਸਮੇਤ ਹਾਰਲਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਹਿਲੇ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੈਭਾਲ ਲਈ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਐੱਗਲੌ-ਸੈਕਸਨ ਬੋਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚੋ' ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕ 
ਗਿਆ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 917 

ਹਾਰਲੈੱਨ, ਜਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ 
ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ-ਜਨਮ 1 ਜੂਨ, 1833 ਈ. ਨੂੰ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੇ ਕੈੱਟਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੋਆਇਲ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਖੇ_ਹੋਇਆ । ਡੈਨਵਿੱਲ 

ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲਜ ਤੋ" ਇਸਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੈਕਸਿੰਗਟਨ 

ਦੀ ਟ੍ਰਾਸਿਲਵੇਨ੍ਹੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । 
1858-59 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਰੋ“ਕਲਿਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਕਾਉ”ਟੀ ਜੱਜ 
ਰਿਹਾ ।ਅਮਰੀਕਾਂ ̀ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਸਮੇ ਇਸਨੇ ਦਸਵੀ' ਕੈੱਟਕੀ ਯੂ.ਐੱਸ. 
`ਵਾਂਲੰਟੀਅਰ ਪੈਂਦਲ ਸੈਨਾ ਰਜਮੈੱਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜ 
ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ । 1863 
ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨ 
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈੱਟਕੀ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 
1864 ਈਦ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੌਣ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿੰਕਨ ਦਾ 
ਵਿਰੌਧੀ ਸੀ । 1871 ਤੇ 1875 ਵਿਚ-ਇਸ ਨੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 
ਵੱਲੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੌਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਦੋਵੇ" ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । 

1877 ਈ. ਵਿਚ ਲ੍ਰਈਜ਼ੀਐਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੌ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਪਰ ਦਾਅਵੇਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੁਦਰਫ਼ਰਡ 
ਬੀ. ਹੇਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈ'ਬਰ ਮੁਕੱਰਰ 
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ਕੀਤਾ । ਉਸੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ, 1877 ਈ. ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 

ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇਂ ਇਹ 

ਮਰਨ ਤਕ 34 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਿਹਾ 1 1892 ਈ. ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਬੈਜਾਮਿਨ ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਿੰਗ ਸਾਗਰ 
ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੈਮਤੀ ਨੌਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸੋ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਸੋਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿ੍੍ੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿ- 
ਆਦੀ ਅਸ੍ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਅਟਾਲਤ 
ਦੀ ਬਹੁਸੈਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਤਗਟ ਕਰਨ ਤੌ 

ਸੰਕੌਚ ਨਹੀ` ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਗੋ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ 

ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ" ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਮੈਬਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ 
ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵ ਪਕੜਦੇ ਗਏ । ਇਹ 14 ਅਕਤ੍ਰ- 

ਬਰ, 1911 ਈ. ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 

--ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਹਾਂਰਲੋ £ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਤੌਂ ਬਾਅਦ 
ਬਣੇ 8 ਨਵੇ" ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਪੱਛਮ ਵਾਲੋਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬੜੀ ਸਿਲਸਿਲੋਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਕ 
ਵਿਚ ਦ੍ਰਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਹਨ । ਇਸ ਚੌੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰ ਫ੍ਰੇਡਰਿਕ ਗਿਬਰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸ੍ਰੰਦਰ ਬਗ਼ੀਚੇ 
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਹਾਰਲੌ ਵਿਚ 

ਮੁਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵਿਚ 
ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜੱਰਾਹੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--78,700 (1982) 
51 47? ਉ. ਵਿਥ.; 028 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 913 

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ : ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 
ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 
ਨੀਂਹ ਆਰੰਭਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਨ 1636 ਵਿਚ ਮੈਸਾਚਸੈੱਟਸ ਰਾਜ 
ਵਿਚ ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਰ੍ 

ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ” ਤੋਂ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਉ 
ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।/ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਾਂ 
ਨਾਮ _ਕੈੱਬਰਿਜ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1638 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 
ਵਿਚ ਇਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਉਰੀਟਨ 
ਮਨਿਸਟਰ, ਜਾਨ ਹਰਵਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛੋ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 
ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਧ 
ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 19ਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਦਿਆ, 
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਰਜਾਘਰ _ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ. 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੋਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 

ਕਾਲਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1865 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚ੍ਣਨੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਯੂ- 
ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੈਧ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿਚੋ” ਸਾਹਿਤਕ 
ਰੁਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੌ ਐਮਰਸਨ, 

ਆਲੀਵਰ ਵੈ'ਡਲ ਹੋਮਜ਼, ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥੋਰੀਓ, ਜੇਮਜ਼ ਰਸਲ 
ਲੋਵੈੱਲ, ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਜ਼, ਹੈਨਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਰਾਬਰਟ ਫਰਾਸਟ, ਟੀ. ਐਸ. 

ਈਲੀਅਟ, ਰਾੱਥਿਨਸਨ, ਕਾੱਨਰਡ ਏਕਨ, ਵਾਲਟਰ ਲਿਪਮੈਨ, ਰਾਬਰਟ 

ਲੌਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨੌਰਮਨ ਮੋਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੰਨ 1960 ਤੋੱ 

ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਨ ਐਡਮਜ਼, ਜਾਨ ਕ੍ ਇੰਸੀ 

ਐਡਮਜ਼, ਰੁਦਰਫਰਡ ਬੀ. ਹੇਅਜ਼, ਥੀਓਡੌਰ ਰ੍ਰਸਵੈਲਟ ਅਤੇ ਫਰੇ'ਕ- 

ਲਿਨ ਡੀ. ਰੁਸਵੈਲਟ ਅਤੇ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋ” 
ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਜੌਕੀ ਦ੍ਨੀਆ ਵਿਚ 

ਵੀ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੌਗ ਹੈ । 

ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 

ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੌਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਂਗਾਤਮਕ 

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । 

ਸੈਨ 1879 ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਖੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਣ 

ਨਾਲ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਕਾਲਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਰੈਡਕੋਲਿਫ਼ ਨਾਂ 1894 

ਵਿਚ ਐਨ. ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਸਨੇ 
1543 ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ" ਪਹਿਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 

ਚਾਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ । 1894 ਤੋ' ਬਾਅਦ ਰੈਡਕਲਿਫ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇ 
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਹੀ ਲੱੜਾਂ ਸਨ ਜੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 

ਹਾਰਵਰਡ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਬਰ ਹੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਭਾਵੇ” 

ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
ਮਨੌਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਟੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ 
ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ - ਦੇ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਵਿਚ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਸੌਚ 

ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਪਲਾਈਡ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ, ਪਰਮਾਰਥ, 
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ _ਹਨ । 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਤ 
ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 19000 ਨਾਲ“ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ । ̀ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 933 ਰ੍ ਵੇ 

ਹਾਰਵੀ, ਐਡਮੰਡ ਨਿਊਟਨ £ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ=ਕਿਰਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ, 1887 

ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਾਡੈਲਫ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1911 ੜੌ' 1956 ਅਰ- 
ਥਾਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਣ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ= 
ਉੱਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1 933 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਐਚ. 

ਐਫ. ਆੱਸਬਰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਿਆ । 

ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲਮਈ ਵ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੌਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1900 

ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੌ- 



ਹ ਛੋਵੀ` 

ਹਾਸਟੇਸ਼ੀਅਨ-ਸਿਪ੍ਰਿਡਾਈਨਾ' ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਟਟ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ 
! ਇਸੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੰਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ਼ ਔਨੀਮਲ ਲਾਈਟ' 
0), 'ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਟ' (1940) ਅਤੇ 'ਬਾਇਓਲਿਉਮੀਨੀ- 
(1952) ਹਨ । 

21 ਜੁਲਾਈ, 1959 ਨੂੰ ਵੁਤਜ਼ਹੋਲ (ਮੈਸਾਚ੍ਮੈਂਟਸ) ਵਿਖੇ ਇਸ 
ਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 4 : 935 

ਹਾਰਵੇ, ਸਰ ਜਾਨ ਮਾਰਟਿਨ : ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ 
ਮਏਟਰ ਮੈਨੌਜਰ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੂਨ, 1863 ਨੂੰ ਐਸੈਕਸ ਵਿਚ 

ਤਨਹੋ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਜਾਨ ਰਾਈਡਰ ਤੋ" ਨਾਟ ਕਲਾ 

'ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਸੈਨ 
! ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1882 ਤੋ' 1896 ਤੱਕ 

]ਰ ਹੈਨਰੀ ਇਰਵਿੰਗ 

7ਈਸੀਅਮ ਥੀਏਟਰ' 
ਰਹਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੌਯੁ- 

7ਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 

ਕੀਤਾ । 

ਨ 1899 ਵਿਚ 

ਗਏ ਨਾਟਕ 'ਦੀ 

)ਵੇ' ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ 

ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ 

ਕਾਰਨ ਹਾਰਵੇਂ ਬਹੁਤ 

ਹੋ ਗਿਆ । ਸੰਨ ਸਰ ਜਾਨ ਮਾਰਟਿਨ ਹਾਰਵੇਂ 

£ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਹੈਮਲੈਟ' ਸੰਨ 1910 ਵਿਚ 'ਰਿਚਰਡ 111' 
ਤੇ ਸੰਨ 1913 ਵਿਚ 'ਦੀ ਟੋਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਿਉ' ਨਾਟਕ 
ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 1921 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ 
ਨਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1938 ਵਿਚ ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 
ਨੂੰ ਔਲ. ਐਲ. ਡੀ. ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । 

!2 ਮਈ, 1944 ਨੂੰ ਸਰੇ ਵਿਚ ਈਸਟ ਸੀਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 
। ਗਈ । 

ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ) ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 

ਹਾਰਵੇ, ਹੈਵਾਰਡ ਅਗਸਟਸ : ਬਕਤਰ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
? ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਤਾਂ ਜਨਮ 17 ਜਨਵਰੀ, 1824 ਨੂੰ ਜੇਮਜ਼ ਟਾਊਨ, ਨਿਉਯਾਰਕ 
ਹੋਇਆ । ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 
ਹ 1865 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੌੱਟੀਨੈੱਟਲ ਸਕਰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾ- 
ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 1887 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕਰੁ ਕੈਪਨੀ 
?ਚ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1886 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰਵੀ ਸਟੀਲ ਕੌਪਨੀ 
।ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ 

ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 135 ਪੌਟੈ'ਟ 
ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ, ਰੇਲਵੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਉਦ=- 

197 ਹਾਰਵੇਂ, ਡਾ. 

ਯੌਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬੋਲਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰੀਫਰਲ ਗਰਿਪ 

ਬੋਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ । ਸਧਾਰਨ ਮਾਲ ਤੌ” ਉੱਚ ਪਾਏ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਕੈਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਸਤਰੋ, ਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ 
ਸਕਰੂ ਉੱਤੇ ਢਲਾਈ ਸਮੋ” ਹੀ ਚ੍ਰੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ 
ਨਾਲੋਂ" ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੌ' ਉਸ ਸਮੋ' ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਾਰਬਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਸੀਮਿੰਟਿੰਗ (ਭਾਵ 
ਕਾਰਬਨ ਰਲਾਉਣਾ) ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ 
ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰਖ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕੌਲੋਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ 

ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ“ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ 
ਵਿਚ ਕਈ ਸ੍ਧਾਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

28 ਅਗਸਤ, 1839 ਨੂੰ ਆਰੇ'ਜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ / 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ, ਮਾ. 4 : 935 

ਹਾਰਵੇ, ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 
1550 ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਸੈਕਸ ਵਿਚ ਸੈਫ਼ਰਨ ਵਾਲਡੈੱਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਸੈਨ 1570 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੈੱਬਿ੍ਜ ਤੋ” ਬੀ. ਏ. ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਆਕ= 
ਸਫ਼ੌਰਡ ਤੌ ਸਿਵਲ ਲਾਂਅ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸਕੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਾ 
ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਸੀ । ਸਪੈੱਸਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਦੌਸਤੀ ਸੀ । 
ਸੈਨ 1570 ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਂ੍ਰੋਕ ਹਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਨ 1578 ਵਿਚ 
ਟ੍ਰਨਿੰਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਿਆ । ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰ ਟਾਮਸ 
ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮਾਤਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ । ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟਾਮਸ ਨੈਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆਲੌਚਨਾ 'ਫੌਰ 
ਲੈਟਰਜ਼ ਐੱਡ ਸਰਟਨ ਸਾਂਨੈੱਟਸ' ਅਤੇ 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਟਾਮਸ 
ਨੌਸ਼' (1597) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਨੌਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋ” 
ਇਸ ਦੀ ਖ਼੍ਬ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ । 1599 ਵਿਚ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਕੈਟਰ= 
ਬਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ । 

11 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1630 ਨੂੰ ਸੈਫ਼ਰਨ ਵਾਲਡੈੱਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐੱਨ. ਬਿ. ਮਾ,; ਚੈੱਬ, ਐਨ.; ਐਵ.ਐਨ. ; ਨਿ. ਯੂ.ਐਨ. ; ਐੱਨ. 
>> 

ਅਸ, 

ਹਾਰਵੇ, ਡਾ. : ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਯੂਰਪੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 900 ਰੁ. ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ 
ਸੀ । ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ” 



ਹਾਰਾ ਕੋਈ 

ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । 18 ਜਨਵਰੀ, 1844 
ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ । ਭਾਵੇਂ 
ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਹ. ਪੂ.--ਪੰਜਾਬ.ਆੱਨ ਦੀ ਈਵ ਆੱਛ ਫ਼ਸਟ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 

ਹਾਰਾ ਕੋਈ : ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਾਗ 
ਤਾਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ" ਜਾਪਾਨ 
ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚੋਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤ- 
ਦਾਨ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਮੌਰੀਓਕਾ ਵਿਖੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 1856 ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । ਟੌਕੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 
ਇਸਨੇ ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ । 1882 ਈ. ਵਿਚ 
ਇਹ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 
ਕੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । 

ਸੰਨ 1889 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 
'ਓਸਾਕਾ ਸੇੱਚੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਵਲ ਮੁੜ ਰੁਖ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1900 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 'ਰਿਕਨ ਸੀਯੂਕਾਈ 
ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ_ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । 

ਸੰਨ 1902 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਦਾ 
ਮੈੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 1906 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਹ-ਮੰਤਰੀ 
ਅਤੇ 1914 ਵਿਚ 'ਸੀਯ੍ਹਕੀ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆਂ । 
ਇਸਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉ'ਤਬੱਧ ਕੀਤਾ । . 

29 ਸਤੰਬਰ, 1918 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 'ਸੀਯੂਕੀ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬ- 
ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਛਾਈ 
ਰਹੀ । ਹਾਰਾ ਕੇਈ ਨੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਇਸਨੇ ਵੌਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਵੇਟ ਦੇਣ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ । ਇਸਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 

- ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਪ'ਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ 
ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ । 

4 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਨੂੰ ਟੌਕੀਓ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੱਟੜ ਸੱਜੋਪੱਖੀ ਨੇ 

ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 897 

ਹਾਰੀਗੀ, ਅਲ : ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਨਾਂ ਅਬ੍ਰ ਮੁਹੈਮਦ-ਅਲ-ਕਾਸਿਮ-ਅਲ-ਹਾਰੀਰੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 
ਬਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਸਨ ਵਿਖੋਂ 1054 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਦੇ ਨਾਂ 

ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ 'ਰੇਂਸ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ।' ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ;ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 
ਇਸਨੇ:ਆਪਣਾ ਵਧੋਰੇ ਸਮਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ 
ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ;ਸਮਝਣ-ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ 
ਇਸਨੇ ਮੁਲਹਤ-ਅਲ-ਇਰਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ । ਪੜ੍ਹਿਆਂ- 

198 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼: 

ਲਿਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 
`ਦੁਰਤ ਅਲ-ਗਵਸ' ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੌਟੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ` 
ਲਿਖੀਆਂ । ਐਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸਦੇ 50 ਮੁਕਾਮਾਤ` 
ਹਨ । 

ਇਹ ਮੁਕਾਮਾਤ ਕਾਵਿਮਈ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ-ਕਹਾ- 
ਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਮਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰੇ 
ਵਾਂਗ ਹੈ । ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਪੱਖੋ 
ਹਾਰੀਰੀ ਹਮਾਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ । ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਰਬੀ 
ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕ੍ਰਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ` 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਰੀਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਵਿਚ ਕਥਾਵਾਂ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰ 

ਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ . 
ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਵਿਕ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਵਾਲੇ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ . 
ਕਾਰਨਾਮੇ, ਅਬ ਜ਼ੈਦ ਦੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਮੁਕਾਮਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ: 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਐਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨੇ..ਬ੍ਰਿ. 4... - 

ਹਾਰੂੰ : ਹਾਰੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਨ ਦੌਹਾਂ ਧਰਮ-` 

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹਾਰ੍ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ 
ਵੱਡਾ ਸੀ । ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ 

ਇੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੁਫਾ ਵਿਚੋ” 

ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਦੀ ਵੇਖੀ ! ਹਾਰੂੰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ 
ਉਥੋਂ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ 'ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ' । ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ 

ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਪਰ ਮੂਸਾ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ੍ 

ਫਿਰ ਹਾਰੂੰ ਬੰਠਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ .ਇਕ 'ਯਖ਼ੁ:ਪ੍ਰਗਟ' 
ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੂਹ ਕਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਉਮਰ 

127 ਸਾਲ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ_ 

ਨੇ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ । ਮ੍ਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ' 

ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 'ਤ੍ਰੰ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ'! ਝਟ ਹੀ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ! 
ਹਾਰੂੰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸਹਿਤ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੂਸਾ ਉਤੇ 

ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾਂ ਕਰੋ'। ਇਕ ਹੌਰ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂੰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ 
ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਢਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮਾਮੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ (ਮਰੀਅਮ) ਦੇ 
ਵੀ ਹਾਰ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ 
। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ. 

ਦਾ ਜਨਮ ਹੰਨਾ ਦੀ ਕ੍ਥੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਨੌਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, 

ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੂੰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀ' ਬਲਕਿ ਇਕ ਪਵਿੱ- 

ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਸੀ । 

ਅੱਬਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਵੀ ਹਾਰੂੰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 
20 ਮਾਰਚ, 763 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਦੀ ਦੇ 
ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 786 ਈਂ. ਵਿਚ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ 

ਬੈਠਿਆ । ਹਾਰੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ 28 



ਛੇਵੀ” 

809 ਨੂੰ ਖ਼੍ਰਾਸਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਇਸਦਾ ਮਕਬਰਾ ਤੂਸ 
3) ਵਿਚ ਹੈ । 
. ਪੁ.--ਸ਼ਾਂ.ਐਨ, ਇਸ. ; ਮ. ਕੋ, 

'ਲ਼ : ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਹਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1433 ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ 
ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । 
ਹਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ 1800 ਈ, 
'ਸਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ 
ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 
ਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੈਨ 1859 ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੂੰ ਮਿਉੱਸਪਲਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 

'ਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰ ਅਨਾਜ, ਘੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ 
ਦਾ ਹੈ 1 ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 

549" ਉ. ਵਿਥ; 6038" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗੁ. ਇੰਡ, 13 : 9 

'ਲਸਟੀਨ, ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ ਫਾਨ : ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀਵਾਨ 
ਹਮ 21 ਅਪਰੈਲ, 1837 ਨੂੰ ਮੈਕਲਨਬਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 

। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋ ਇਹ 1860 ਵਿਚ 
ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ । ਇਸਦੀ 
ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇ'ਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿਖੇ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਅਧੀਨ 
ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ । 
870-71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛੋਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ 
ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1878 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ 
ਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਾਰਕ 

ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਰਮਨ ਦੇ 
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਹੂਦੇ ਤੇ ਇਸਨੇ 1906 ਈ. ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 

ਤਸਮਾਰਕ ਦੇ ਪਤਨ ਪਿਛੋ" ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 

ਟੀਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ 

ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । 
905-06 ਦੇ ਮਰਾਕੋਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇ' ਹਾਂਲਸਟੀਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 

ਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ 1 8 ਮਈ, 

। ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 680. 

7ਲਸਟੈੱਟ : 'ਹਾਲਸਟੈੱਟ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 
ਦੇ ਪਿਛਲੋਰੇ ਕਾਂਸੀ-ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਲੌਹ-ਯੁੱਗ (ਲਗਭਗ 
। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਅਪਰ ਆਸ- 

' ਦੇ ਹਾਲਸਟੈੱਟ ਨਾਮੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਕਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ 
ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮੁਢਲੇ ਲੋਹ-ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 

ਗੈਆਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ । ਇਥੇਂ 1846 ਤੱ 1899 

2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਭਾਵ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ (ਲਗ- 

199 ਹਾਲਸਟੈੱਡ, ਵਿਲੀਅਮ ਸਟੀਵਰਣ 

_ਭਗ 1100/1000 ਤੋ 800/7000 ਈ. ਪੂ.) ਅਤੇ ਪਿਛਲੋਰੀਆਂ 
ਕਬਰਾਂ (ਲਗਭਗ 800/700 ਤੋ 250 ਈ. ਪੂ.) । ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 
ਦੇ ਨੇੜੋ ਗੀ ਪ੍ਰਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲ ਦੀ ਲ੍ਰਣ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਣ 
ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੌ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਦ= 
ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋ” 

ਤਕ ਕਿ ਖਾਣ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲੋਂ ਹਨ । 

ਹਾਲਸਟੈੱਟ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ--ਉ, ਅ, 
ਏ ਅਤੇ ਸ ਵਿਚ ਵੈਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੈ 
ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ । ਪੜਾਅ 'ਉ” ਵਿਚ ਲੌਹਾ ਬਹੁਤ 
ਘੁਟ ਸੀ । ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨ-ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਪਤਲੀ 

ਸੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰੇਡੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਮਿਲਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਸਿਸਲੀਅਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵੇਖਣ ਯੌਗ ਹੈ । ਚੌਰਸ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । 

ਪੜਾਅ 'ਅ' ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦਰਦ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ 

ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਂਸੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੇ” ਲੌਕਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਉੱਚੀਆਂ 
ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ 'ਬਰਤਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮ 

ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ । 

ਪੜਾਅ 'ਦ' ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆਂ / 

ਇਸ ਸਮੋ ਦੀਆਂ ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਲ= 
ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਪੂਰਬੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗਲੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੜਾਅ 'ਸ' ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਨਹੀ` ਜਾਪਦੀ ਐਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਲਾ 

ਤੇਨ ਯੁਗ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤਕ ਵਿਦਮਾਨ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 

ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਰਤਨਸਾਜ਼ੀ 
ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖ” ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । 

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਸਟੈੱਟ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਰੌਲ ਜ੍ਰਮੈਟਰੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 862 

ਹਾਲਸਟੈੱਡ, ਵਿਲੀਅਮ ਸਟੀਵਰਟ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੰਬਰ, 1852 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ 

ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਜਾੱਨਜ਼ ਹਾਂਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਲਟੀ- 

ਮੌਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ । 

ਸੰਨ 1877 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀ- 

ਅਨਜ਼ ਐੱਡ ਸਰਜਨਜ਼ ਤੋਂ` ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਇਸਨੇ ਦੋਂ 

ਸਾਲ ਯੂਰਪ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਐਨਾ) ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । ਨਿਊ- 
ਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਛੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੈਨ 
1881 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹਵਾ ਲਵਾ= 
ਉਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਸੈਨ 1885 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲਕ ਜਾਂ 
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ਬਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ । ਅਜਿਹਾ 
ਉਸਨੇ ਨਾੜੀ-ਟਰੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਕੇਨ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀ” 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੰਵੇਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਵਿਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਵੇਦਨਹੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਸੈਨ 1886-1889 ਤਕ ਇਸਨੇ ਜਾਂਨਜ਼ ਹਾਂਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਦੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵੈੱਲਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ 
ਰਖਿਆ ਅਤੇ 1890-1932 ਤਕ ਇਹ ਯ੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ 
ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਹਰਨੀਆ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੱਸਰ, 

ਗਿੱਲ੍ਹੜ, ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕ- 
ਸਿਤ ਕੀਤੇ । 

ਸੰਨ 1890 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਤਲੋਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ । 
ਇਸਨੇ ਆਂਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਸਟੈਸਿਸ 
ਵਿਚ ਰਖਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਢਾਹ-ਉਸਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤੁਲਿਤ 

ਰਖਣ, ਜਿਊਂਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼੍ਕਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਉਣ, 
ਬਿਮਾਰ ਟਿਸ਼੍ਹਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ 

ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ 
ਕੀਤਾ । 

ਦਿਸਦੀ ਮੌਤ 7 ਸਤੰਬਰ, 1923 ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਮੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 4 : 866 

ਹਾਲ; ਸੌਮੂਅਲ : ਭਾਫ਼ ਬਾਂਇਲਰਾਂ ਲਈ ਸਤ੍ਰੱਈ ਕੌਡੈ'ਸਰਾਂ 
ਦੇ ਇਸ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਖ਼ 1781 ਨੂੰ ਬਾਸਫ਼ੌਰਡ, 
ਨੌਟਿੰਗੈੱਮਸ਼ਿਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਪਾਹ ਨਿਰਮਾਤਾ 
ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 1817 ਵਿਚ ਧਾਗਿਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਵਾਧੂ ਰੇਸ਼ੇ ਅੱਡ ਕਰਨ 
ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ 
ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 
ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਪ੍ਰੌਤ੍ਹ ਦ੍ਰਜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ 
ਕਾਫ਼ੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ । ਇਸ ਤੱ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 
ਢੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ 

ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਂਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੋਰ ਮਈ ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰੜੇ' ਹੋ ਸਕੇ । ਸੈਨ 1838 ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ ਸਤ੍ਰੱਈ ਕੰਡੈ ਸਰ ਪੇਟੈੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 

ਕਈ ਕੰਡੈ'ਸਿੰਗ ਪਾਈਪਾ ਵਿਚੇ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਲੰਘਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਠੰਢੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਬੇਸ਼ਕ 1839= 
21 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੌਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਯੋਂਗਿਕ ਪ੍ਰਖਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ 
ਪਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ । ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੋ ਕੰਡੈਂ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰ- 
ਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 
ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੋਰੇ ਪੋਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ` ਬਹੁਤੇ 
ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
ਲਈ ਸਨ । 

21 ਨਵੰਬਰ, 1863 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.-ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 858 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌ 

ਹਾਲਗ੍ਰਿਮਸਨ, ਜੋਨਾਸ : ਇਹ ਆਈਸਲੈ'ਡ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਟ 
ਅਤੇ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 16 ਨਵੈਬਰ, 1807 ਈ 
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 1839 ਈ. ਵਿਕ 
ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਠ _ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਕੀਤੀ । ਪਹਿਲ 
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ 
ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਮੌੜਿਆ । ਇ; 
1837 ਈ. ਵਿਚ ਆਈਸਲੈਡ ਵਾਪਸ ਮੂੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰ; 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1843 ਈ. ਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅ; 
ਆਪਣੀ ਮੌਤ (36 ਮਈ, 1845 ਈ.) ਤਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

ਭਾਵੇ ਇਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ! 

ਇਸਦੀ ਵਧੋਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ । 1835 ਵਿ) 
ਇਸਨੇ ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਤੋਂ 10100" ਨਾਮਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਟ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ 
ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਸਰੌਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਈਸਲੈ'ਡ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ ਬਹੁ 
ਸ੍ਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਰੌਮਾਂਟਿਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦਿਲ 
ਚਸਪੀ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੌਚਟ 
ਕੀਤੀ । ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਆਲੌਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਪਟ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ 1 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ; ਐਨ. ਅਸੈ. 1 

ਹਾਲ, ਗਰੇਨਵਿਲ ਸਟੈਨਲੋਂ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿ 
ਮਨੌਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 1844 ਨੂੰ ਐਸ਼ਫੀਲਡ (ਮੈਸ, 

ਚੂਸੈਟਸ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 1 ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਂ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਨ 
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਮਨੌਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਸਨੇ ਡਾਰਵਿਨ, ਫਰਾਇਡ ਅਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ 
ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲ 
ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ 1 ਹ 

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ। 
1867-68 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਥੀਆਲੌਜੀਕ 
ਸੈਮੀਨਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ 
ਪ੍ਰਯੋਗਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਿਲਹੈਲਮ ਵਟ ਦੀ ਪ੍ਸਤ 
'ਫਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀਕਲ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ' (1873-74) ਦੇ ਔਸ਼ਿਕ ਅਧਿਐ 
ਨੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿ 
ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਮਜ ਭਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ' 
ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ । ਸੌਨ 1868 ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਂ 
ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੌਵਿਗਿਅ 

ਵਿਚ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੌ ਅਮਰੀਕਾ ਨ 
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਹੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰ 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਲੁ 
ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੁੰਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਰਮਾਨ ਫੌਨ ਹੈਲਮਹੋਲ; 
ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸਬ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਝ ਵਿ 
ਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 190 ਤੋਂ” ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 
ਬਾਲ-ਮਨੌਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ । 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 201 

ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਖੇ 
ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਖੌਜ ਪੱਤਰ-ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਝ੍ਰਠ ਬੋਲਣਾ 
(1882) ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤੱਤ (1883) ਲਿਖੋ । ਇਸ ਤਾਂ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਨ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿਚ ਸੈਨ 
1883 ਵਿਚ ਫਿਲ/ਸਫੀ ਅਤੇ ਸੈਨ 1884 ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੌਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 

ਖੌਲ੍ਹੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ _ਵਰਤੋ" ਕਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਡਿਯੂਈ ਵੀ ਸੀ । ਮੈਨ 1887 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
'ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਸੰਨ 1888 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਲਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਰਮੈਸਟਰ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜ਼ੀਡੈ'ਟ 
ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾ- 
ਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ । 

ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸਨੇ ਖੌਜ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1893 

ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 14 

ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਰਿਟਾਇਰਮ'ਟ ਸਮੇ 1920 ਈ. ਤਕ ਕੁਲ 81 ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 

ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ । ਬਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੌ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 
ਪਹਿਲਾ ਜਰਨਲ 'ਦੀ ਪੋਡਗਾਜੀਕਲ ਸੈਮੀਨਰੀ' ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜਰਨਲ 

ਆਫ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੀ 1893 

ਈ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1882 ਵਿਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਈਕਾਲੌਜੀਕਲ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ” 

ਪਰਨ ਖੌਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਲ 489 ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਅਹ੍ਰੈਲ, 1934 ਨੂੰ ਵਸਟਰ ਵਿਖੋ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐ. ਬਿ. ਮਾ, 4 : 856. 

ਹਾਲ, ਚਾਰਲਸ ਫਰਾਂਸਿਸ : ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 
1821 ਵਿਚ ਰਾਚੈਸਾੱਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਕ- 
ਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1860 ਵਿਚ ਬੈਫ਼ਿਨ ਟਾਪੂ ਦੇ 

ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੋ ਤੇ ਫ੍ਰੋਬਿਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਵੇਲ੍ਹਬੋਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ 
ਇਸਨੇ ਇਕੱਲੋ ਹੀ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੀ _ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌ ਸਾਲ 
ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਸੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚ 1578 ਈ. ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ 
ਫ੍ਰੋਬਸ਼ਿਰਿ ਆਇਆ ਸੀ । ਹਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 1845 

ਈ. ਦੀ ਸਰ ਜਾਂਨ ਫਰੈ'ਕਲਿਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ 
ਸੀ । ਭਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੌਤਵ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ 
ਪ੍ਰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ੋਬਿਸ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ । ਸੈਨ 
1862 ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਇਸਨੇ 'ਆਰਕਟਿਕ _ਰਿਸਰਚਿਜ਼' 

ਅਤੇ “ਲਾਈਫ਼ ਅਮੰਗ ਦਾ ਐਸਕੀਮੌਜ਼' (1865) ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ 
ਲਿਖੀਆਂ । 

ਸੰਨ 1862 ਵਿਚ ਇਹ ਫਰੈਕਲਿਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਭਣ 
ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ 
ਇਸਨੇ ਫਰੈੱਕਲਿਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ 

ਹਾਲ, ਜੇਮਜ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ-ਕੁੱਝ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਲੱਭੇ । 

ਇਸਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋ" ਉੱਤਰੀ ਧਰੁੱਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ 

ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਜੂਨ 29, 1871 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੌ ਇਸਨੇ 

'ਮੌਲੈਰੀਜ਼' ਸਟੀਮਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਰੌਬਸਨ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀ” 

ਗ੍ਰੀਠਲੈੱਡ ਅਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 82711" ਉੱਤਰੀ ਵਿਥਕਾਰ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਹੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

ਇਥੋਂ 'ਪੋਲੌਰੀਜ਼' ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ 81727" ਉੱਤਰੀ 

ਵਿਥਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈੱਡ ਆ ਠਹਿਰਿਆ । ਇਥੋ”.ਉਹ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਥਲ 

ਰਾਹੀ` 832 ਉੱਤਰੀ ਵਿਥਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 8 ਨਵੰਬਰ, 1871 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4: 856 

ਹਾਲ, ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਟਿਨ £ ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕ 
ਦਾ ਜਨਮ 6 ਦਸੈਬਰ, 1863 ਨੂੰ ਟਾਮਸਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 

1885 ਵਿਚ ਆੱਬਰਲਿਨ ਕਾਲਜ ਤੋ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਜਦੀੱ 

ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ 

ਕੋਈ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਲੱਭਣ ਵਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲ੍ਹ- 

ਮਿਨੀਅਮ ਦਾ ਲਘ੍ਰਕਰਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਆੱਬਰਲਿਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੌਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਜਲ-ਅਪਘਟਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ 

ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਧਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿਧੀ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ । ਸੈਨ 1888 ਵਿਚ ਪਿਟਸਬਰਗ ਰਿਡ- 

ਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ 

ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ) ਨੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1890 ਵਿਚ ਹਾਲ ਇਸਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ' ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਕਾਢ ਨੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ 

ਦੀ ਵਰਤੋ' ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਹਾਲ 
37 ਦਸੰਬਰ, 1914 ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਡੇਟੌਨਾ ਬੀਚ ਵਿਖੋ ਸਵਰ- 

ਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੋਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਆੱਬਰਲਿਨ 
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 3,000,000 ਡਾਲਰ ਮਿਲੋ 1 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 856 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 6. 

ਹਾਲ, ਜੇਮਜ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਭੂ-ਅਤੇ ਫਾਂਸਿਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਜਨਮ 12 ਸਤੰਬਰ, 1811 ਨੂੰ ਹਿੰਗੈਮ, ਮਾਸਾਚੂਸੈਟਸ ਰਾਜ 

ਵਿਖੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 6 ਸਾਲ ਰੈਨੱਸਲਰ 
ਪਾੱਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 
1832 ਵਿਚ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਝ ਸਮੇ ਮਗਰੋ ਇਥੇ ਹੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1836 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 
ਜੀਆਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆ= 
ਨੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਸੀ । ਸੰਨ 1850 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਾਇਲ 
ਜੀਆਲੌਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅੜੇ 1858 
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_ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੌਲਾਸਟਨ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ । ਸੰਨ 
1856 ਵਿਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈ'ਟ ਆਫ਼ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੰਨ 1889 ਵਿਚ ਜੀਆਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ 
ਅਸੈਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । ਸੈਨ 1857 ਤੋ 1860 ਤਕ 
ਵਿਸਕਨਸਿਨ ਅਤੇ 1893 ਵਿਚ ਨਿਉਯਾਰਕੇ ਵਿਖੋ ਰਾਜ ਭ੍ਰ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀ ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ “ਜੀਆਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ 
(1843) 'ਪੇਲੀਓਨਟਾੱਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਨਿਉਯਾਰਕ' (1847-1894) 
ਆਦਿ ਹਨ । ਰ੍ 

7 ਅਗਸਤ, 1898 ਨੂੰ ਬੈਥਲੀਹਮ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਅਸੌਂ. 13 : 642 

ਹਾਲਡੇਨ £ ਇਹ ਇਕ ਸਕਾਟ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ 
ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ” ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ-ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਖਕ ਵੀ ਸਨ 1 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ੌਜੀ 

ਸੁਧਾਰਕ ਰਿਚਰਡ ਬਰਡਨ ਹਾਲਡੇਨ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਜੂਰਲਾਈ, 1856 

ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 
ਗਾਇੰਗੈਨ ਤੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਖੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । 1879 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲਿੰਕਨ ਇਨ ਵਿਖੇ ਵਕਾਲਤ ਆਰੰਭ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੌਤੀ ਹੀ ਇਕ ਬਹ੍ਹਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । 1895 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਲੌਥੀਐਨ ਤੋ 
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸੈਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 26 

ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਰਿਹਾ । ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ । 

ਸੰਨ 1905 ਵਿਚ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਕੈੱਖਲ ਬੈਨਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ 
ਗਿਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ 

ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਣ ਬ੍ਰਝ ਕੇ ਯੁੱਧ-ਮੌਤਰੀ ਦੇ 
ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਐਪਰ ਇਸਨੇ ਸਭਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚੋ" ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ- 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਨ--ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿਚ 
ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿੰਮੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਲੋੜ ਸਮੇ ਝਟ ਪਟ ਬੁਲਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਸੀ ; ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸੈਨਾ ਜੋ ਸਥਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇਕ 

ਰਾਖਵੀ' ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟਾਫ 

ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ । 

ਸੈਨ 1911 ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਈਕਾਉ'ਟ ਤੇ 1913 ਈ. ਵਿਚ 
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੋਨ 1915 ਵਿਚ ਜਦੌ' ਐਸਕ੍ਇਥ ਨੇ 

ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹਾਲਡੇਨ ਨੂੰ 
ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਪੱਖੀ 

ਹੌਣ ਦਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1924 ਵਿਚ 

ਜਦੇ` ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡਾਂਨਲਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ 
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ 

ਪਦਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ । 

ਇਹ ਉਮਰ ਭਰ ਕੁ ਆਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 
(19 ਅਗਸਤ, 1928) ਪਿਛੋ ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਕਾਉ'ਟ ਪਦਵੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕ/ਰੀ ਨਹੀ' ਸੀ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਇਲਿਜ਼ਾਬੱਥ ਸੈਂਡਰਸਨ ਹਾਲਡੇਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਬਰਟ ਹਾਲ= 

ਡੋਨ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਧੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਚ 27 

ਮਈ, 1862 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਲੌਕ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ `ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਬਹ ਤ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਮਿਸ ਹਾਲਡੋਨ 1930 ਈ. ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈੱਡ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ । ਇਸਨੇ ਕਈ ਜੀਵਨੀਆਂ 

ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੰ` ਕਈ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤਾਂ 

ਵਿਚ 'ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਰਸ ਇਨ ਪੀਸ ਐੱਡ ਵਾਰ' (1923), 'ਜਾਰਜ 

ਈਲੀਅਟ ਐੱਡ ਹਰ ਟਾਈਮਜ਼'. (1927), 'ਮਿਸਿਜ਼ ਗਾਸਕਲ ਐੱਡ 

ਹਰ ਫ੍ਰੈੱਡਜ਼' (1930) ਅਤੇ 'ਫਰਾਮ ਵਨ ਸੈੱਚੁਰੀ ਟੂ ਐਨਅਦਰ' 
(1937) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਸਕਾਟਲੈੱਡ ਵਿਚ 34 ਦਸੰਬਰ, 1937 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨ ਸਕਾਟ ਹਾਲਡੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਰਡਨ ਸੈੱਡਰਸਨ ਹਾਲਡੇਨ 

ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । (ਵੇਖੋ ਹਾਲਡੋਨ ਜਾਨ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਹਾਲਡੋਨ ਜਾਨ ਬਰਡਨ 

ਸੈਂਡਰਸਨ) 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1127 

ਹਾਲਡੇਨ, ਜਾਂਨ ਸਕਾਟ : ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖੌਜਾਂ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਕੌਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਮਈ, 1860 ਨੂੰ ਐੱਡਨ- 

ਬਰੋ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1884 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਜੇਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਯਰਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਡੱਨਡੀ ਵਿਖੋਂ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਡੀਮਾਂਸਟਰੇਟਰ 

ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 1887 ਵਿਚ ਆਕਸਫੌਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 

ਡੀਮਾਂਸਟਰੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ 1907 ਤੋ 1913 ਤਕ 

ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1916 ਵਿਚ ਯੋਲ ਯੂਹਨੀਵਰ- 

ਸਿਟੀ, 1937-98 ਵਿਚ ਗਲੰਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ 1930 ਵਿਚ 

ਡਬਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲੰਕਚਰਾਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1897 

ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 

ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਸਮੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼੍ਰਨ-ਗੈਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ । ਸੈਨ 1905 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ-ਲੈਣ-ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ 
ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਕੇਦਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਏ ਗਏ ਤਣਾਉ ਤੌ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੈਨ 1911 

ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪਾਈਕਸ, ਪੀਕਸ; ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪਰਬਤ 

ਆਰੌਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ 
ਪਏ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੰ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ-ਘੌਟੂ 
ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਧਮਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲ 
ਰੌਗ-ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ । ਸੰਨ 1896 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੌਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ _ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ । __ਇਹ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰ 
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ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਖਾਣ ਮਾਲਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ 1912 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਡਾਨਕਾਸਟਰ ਵਿਖੋ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਜ 
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1921 
ਵਿਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖਾਣਾਂ ਸਬੈਧੀ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ 
ਬਣ ਗਿਆਂ । ਸੈਨ 1934-28 ਤਕ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਈ- 
ਲਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬਚਾਉ ਉਪਕਰਨ 
ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੈਧੀ ਅਨੌਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ । 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ : 

ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐੱਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈੱਟ (1917); ਮੈਥਡਜ਼ ਆਫ਼ 
ਏਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਜ਼ (1920); ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (1922); ਦੀ 
ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐੱਡ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ (1929) ਅਤੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਏ 
ਬਾਇਆਲੌਜਿਸਟ (1936)। ਮਾਰਚ (14-15),1936 ਨੂੰ ਆਕਸ- 
ਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਸੈ. ਹੈ. ਐਨ. 4 : 848; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 10 : 1128. 

ਹਾਲਡੇਨ, ਜਾਨ ਬਰਡਨ ਸੰਡਰਸਨ : ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 
ਉਤਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਥੌਜ ਦੇ ਨਵੇ` ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੋਂ 
ਇਸ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਨਵੰਬਰ, 1892 ਨੂੰ ਆਕਸ- 
ਫੌਰਡ ਵਿਖੇ ਹੋ ਇਆ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
_ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ __ ਜਾੱਨ 
ਸਕਾਟ ਹਾਲਡੇੋਨ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ 

ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਤਾ 'ਦੇ 

ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਕਰਨ 
_ਲੱਗ ਪਿਆ । ਏਟਨ ਅਤੇ 

ਨਿਊ ਕਾਲਜ, _ ਆਕਸ- 

ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਸਧਾਰਨ 
ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

ਪਹਿਲੇ _ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋੱ 
ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 
ਫੌਲੋਂ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1992 ਤੋ 19392 ਤਕ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਰੀਡਰ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 
1932 ਵਿਚ ਕੈਲਿਫ਼ੌਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1933-37 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਤਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 
1937-57 ਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਯੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰੋਫੈੋਜਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਘਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪੱਤਰ, ਡੋਅਲੀ 

ਵਰਕਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਐਗਰੋਜ਼ੀ 
ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋ" ਦਾ 
ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਹ ਗੌ. ਜਿਨੰਟਿਕਸ ਐੱਡ ਬਾਇਉਮੀਟਰੀ 
ਲੰਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆਂ । 

ਆਪਣੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਰਝ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਯੌਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ 
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 

ਹਾਲੋਡਨ, ਜਾਂਨ ਬਰਡਨ ਸੰ ਡਰਸਨ 

ਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇ" ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਰਿ 
ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ : 

ਐਨੀਮਲ ਬਬਾਇਆਲੌਜੀ (1927); ਸਾਇੰਸ ਐੱਡ ਐਥਿਕਸ 

(1928); ਦੀ ਇਨਇਕ੍ਐਲਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਨ (1932); ਦੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ 
ਆਫ਼ ਐਵੌਲ੍ਹਸ਼ਨ (1933); ਹੈਰਡਿਟੀ ਐੱਡ ਪਾਲੀਟਿਕਸ (1938); 

ਦੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਐੱਡ ਦੀ ਸਾਇੰਸ (1939); ਨਿਊ ਪਾਥ 
ਇਨ ਜਿਨੈਟਿਕਸ (1941); ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸਿਜ਼ (1947); ਦੀ 
ਬਾਇਓਕੌਮਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਜਿਨੈਟਿਕਸ (1954) ਆਦਿ । 

1 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੂਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 847 

ਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਸੰਨ 1879 ਵਿਚ ਜਾਨਜ਼ ਹਾਂਪਕਿਨਜ਼ ਯੂ੍ਨੀ- 

ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਕ 
ਪੱਤਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋ" ਲੰਬਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾਂ 
ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ (ਚੈਬਕੀ ਖੋਤਰ , 

ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਦੌਵੇ' ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬਿਜਲਈ 

ਪ੍ਟੈੱਸ਼ਲ-ਅਔਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਦੂਆਂ 
ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਗ੍ਰਾਹੀ ਗੈਲਵੈਨੌਮੀਟਰ ਰਾਹੀ' ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਕਰੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਸਮ-ਪ੍ਟੈੱਸ਼ਲੀ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਥੌੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 
ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲਈ ਬਲ- 
ਰੋਖਾਵਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝਰਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜੌਕਰ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੇਲ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 

ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਂਟੀਮਨੀ, ਕੋਬਾਲਟ, ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਲੌਰੇ 

ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ-ਪਾਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾਂ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ” ਕਿ ਸੋਨਾ, 

ਸਿਲਵਰ, ਪਲੈਟਿਨਮ, ਨਿਕਲ, ਬਿਸਮਥ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ 
ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਟੈਂਸ਼ਲ-ਪਾਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੌਦਾ ਹੈ 1 

ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਲ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ _ਗਣਨਾ ਲਈ 'ਹ'ਲ-ਗ੍ਰਣਾਂਕ' 
ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਗੁਣਾਂਕ ਉਸ ਵਿਚ 

ਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਬਿਜਲਈ ਪੁਟੈੱਸ਼ਲ-ਗਰੇਂਡੀਐੱਟ ਪ੍ਰਤਿ ਇਕਾਈ ਚੁੰਬਕੀ 
ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਤਿ ਇਕਾਈ ਕਰੈਟ ਘਣਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 



ਹਾਲਬਰਡ 

ਅਰਥਾਤ ਹਾਲ-ਗ੍ਰਣਾਂਕ ੧੮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ :-- 

1੪ | << -> 
ਸੀ ਹਣਿ ਹਿੰਣ 

ਜਿੱਥੇ ਸ/, $ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਸ ਸਮੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲਈ- 

ਖੋਤਰ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ 2 ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ % ਚੁੰਬਕੀ-ਖੋਤਰ ਵਿਚੋ" ਲੰਘਦੀ 

% ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰੌਟ ਘਣਤਾ ]ਡ ਹੈ । 

ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਇਲੌੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ-ਗੁਣਾਂਕ 

ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :-- 

] 
ਪਲ 

ਹੈਪ 

ਇਥੋਂ 3ੋਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਾਂ (ਚਾਰਜ ==੩ ਈ.ਐਸ.ਯੂ.) 

ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਇਕਾਈ ਆਇਤਨ ਅਤੇ € ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ । ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਖਿਤ ਸਿੱਟੇ, ਕਿ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਵਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ 

ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ 'ਠੌਸਾਂ ਦੇ ਬੈ'ਡ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ' ਦੁਆਰਾ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਬੈੱਡ ਵਿਚ ਬੰੱਡ ਦੇ 

ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪਰਿ- 

ਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈੱਡ ਵਿਚਲੇ ਸ੍ਰਾਖ਼ ਕਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ 1 ਸੁਰਾਖ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਇਸੈਂ 

'ਲਈ ਇਹ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਕੋਣ £॥ ਦਾ 
ਸਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਸ੪ ਵਿਚ ਕਰੰਟ 

ਇਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਲ ਮੌਬਿਲਿਟੀ ਅਰਧ-ਚਾਲਕ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ 

ਦੀ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਣੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਵਾ. ਨਾਂ, ਸ. ਐਨ. 810; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 320. 

ਹਾਲਬਰਡ : ਹਾਲਬਰਡ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਲੜਾਈ ਸਮੋ" ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ 

ਹਾਲਬਰਟ ਜਾਂ ਹਾਲਬਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਹਥਿਆਰ 

ਵਿਚਲਾ ਫਲ ਇਕ ਗੈ'ਤੀ ਵਰਗੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਮਤੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਿਰੇ 

ਤੇ ਇਕ ਨੋਜ਼ਾ ਵੀ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.52 

ਮੀ. ਤੋਂ 1.89 ਸੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਵਹਿ =ਾ 

ਪਿਛਲੌਰੇਂ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸਮੇ' ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋ" ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪਿਆਦਾ ਘੌੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੈਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਸੀ 

ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੌਜੇ ਤੋਂ ਖੋਭਣ ਦਾ ਅਤੇ ਫਲ ਤੋ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ 

202 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਾਲਬਰਡ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾਂ 

1, ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਬਰਡ ਵ੍ਰਜ਼ 2. ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦਾ ਜੀਜ਼ਾਰਮ 
3. ਜਰਮਨ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗਲੇਂਵ 4. ਬਰਗੈਡੀਅਨ ਗਲੇਵ-ਜੀਜ਼ਾਰਮ (ਲਗਭਗ 

1480 ਏ।. ) 5. ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈੱਡ ਦਾ ਜੀਜ਼ਾਰਮ=ਦ੍ਰਜ਼ (14ਵੀਂ ਸਦੀ) 6. ਅਗਰੇਜ਼ 
ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਿਲ-ਜੀਜ਼ਾਰਮ (17ਵੀ' ਤੋ 18ਵੀ" ਸਦੀ) 7. ਪਾਰਟੀਸਨ ਕਿਸਮ 
ਦਾ ਹਾਲਬਰਡ _8. ਸਰਵਿਸ ਹਾਲਬਰਡ _9. ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਨ 

ਹਾਲਬਰਡ (16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀ" ਸਦੀ) 10, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੋਡ਼ ਦਾ ਹਾਲਬਰਡ 
(ਮੁਢਲੀ 15ਵੀ” ਸਦੀ) 11, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਲਬਰਡ (ਮੱਧ 16ਵੀ` ਸਦੀ) 

12. ਜਰਮਨ ਕੋਰਟ ਹਾਲਬਰਡ (ਮੱਧ 16ਵੀਂ ਸਦੀ) 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ-ਖੋਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ 

ਤੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਘਟਦੀ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ 10 : 1127 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 847, 

ਹਾਲ, ਮਾਰਸ਼ਲ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀਂ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1790 ਨੂੰ ਬੈਸਫ੍ਰਡ, ਨੌਟਿੰਗਜ਼ਿਰ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ 
ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (1836-53) ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ 
ਵਿਚ ਬਹ੍ਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌ ਇਸਨੂੰ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 
'ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਂਨੇ ਬਲੱਤ-ਲੈਟਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲੈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 



ਦ ਛੇਵੀ' 

ਫਰੌਧਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪੱਤਰ 'ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਟਲ ਐਸੇ ਆਨ ਦੀ ਸਰਕ੍ਲੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ 

” ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਨ ਤੌਤ੍ਰਆਂ 
ਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੌਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ 

ਨ ਦੀ ਫ਼ੌਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਮੈਡਲਾ ਆਬਲੌਂਗੇਟਾ ਐੱਡ ਮੈਡੁਲਾ 

ਤੀਨੌਲਿਸ ; ਐਂਡ ਆਨ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟੋਮੌਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ 

ਜ਼'' ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਿਰ-ਰਹਿਤ ਨਿਊਟ ਦੀ 

ਚਮੜੀ ਲਾਹ ਦਿੱਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 

ਇਹ ਖੌਜ ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ 
ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ ਆਰਕ ਵਜੋਂ' ਕੈਮ ਕਰਦੀ 
ਹਰੇਕ ਆਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰਝ ਅਤੇ ਮੌਟਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ 

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਹ ਨਾੜੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਰਕਾਂ ਇਕ ਦਰਜੀ 
ਸਬੈਧਤ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਔਤਰ- 

ਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਲ-ਮੋਲਵੀਂ` ਹਰਕਤ 

ਹੰਦੀ ਹੈ । 

ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਇਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਖੌਜ ਪੱਤਰਾਂ 

7ਪਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ 
ਹੀਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ੫= 

1 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼੍ਰ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 1855 ਵਿਚ 

ਉਟੀ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਣ ਦੀ 

ਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮ. 4 : 857. 

ਹਾਲਰ, ਆਲਬ੍ਰੰਕਟ ਫਾਨ : ਅਨ੍ਹਾਰਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋ 
ਲੇ ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰਨ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ) 
16 ਅਕਤੂਬਰ, 1708 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਸਰੀਰ- 
ਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ 

ਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ 

1ਆੰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਗਟਿੰਜੈੱਨ 

[ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, _ਐਨਾਟਮੀ ਅਤੇ 
ਤਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 
ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 

$5 ਆਪਣਾ ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ “2/£068/6 20577- 
ਅਇ €070068% ਤੱਘਨਰਸ/ 8 761; 1757-66 ! 207669075 
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ਆ । ਇਸਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ 

' ਪੱਥਰ ਸੀ ਜੋ ਅਜੌਕੇ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਨਵੀ' ਬਣੀ 

'ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਵਿਕ ਕੌਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ 
` ਇਸਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਨ ਮੁੜ ਜਾਣ 

6 ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਮਚ ਗਈ । ਬਰਨ ਵਿਚ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਖੀ । ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਨਿੱਜੀ 

(ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਖੌਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਨਿਪਟ' 
ਹਾਂ । 
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0 76006, ਅਤੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ 

ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 

ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 

ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਤ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਰ੍ਹਣ 

ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਦਿਮਾਗ਼, ਕਾਰਡਿਓ- 

ਵੈੱਸਕ੍ਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਣਨ-ਐੰਗਾਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ (ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ= 

ਵਿਗਿਆਨ) ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ । 

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੌ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਕੁੱਲ 567 ਤਜਰਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 190 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ 

ਉਤੇਜਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 

ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦਮ ਸ਼ੌਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸਨੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਝ, ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ” ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋ ਨਾੜੀ 

ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਪੇਸ਼ੀ ਸੰਗੜਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ ਇਕ ਐਗਰੇਜ਼ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਰੈ'ਸਿਸ 

ਗਲਿਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਤੂ ਉਤੇਜਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ 

ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ _ਹਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾੜੀ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੈ 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ 70/00/96602 ? 102006899/ 

27660292 (% ੧੦); 1776-88) ਵਿਚ ਐਨਾਟਮੀ, ਸਰਜਰੀ, 

ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 52,000 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ 

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਖਿਆ 

ਅਤੇ ਬਨਸਪਤ-ਸ੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਲਿਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋ' ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ 

ਚੋਗਾ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਨੇ 

ਜਰਮਨ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ 

ਬਰਨ ਵਿਖੋ 12 ਦਸੰਬਰ, 1777 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 860, 

ਹਾਲਾਂ : ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਜਾਂ 

ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ 

ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਵਰਤਨ 

ਜਾਂ ਅਪ ਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਂ ਬਣਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ 

ਹਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਵਾਲੋਂ 

ਹਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਥਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕ ਅਤੇ 

ਜਟਿਲਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 

ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਪਾਂ ਜਾਂ ਦੀਪਤ ਕਾਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ 

ਜਦਢੋ' ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰੌਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



ਹਾਲਾ 

ਹਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੋ--ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆਹੈ । 
ਹਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰ੍ਰਪ ਦੌ ਚੱਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪਤੀ ਕੇਦਰ (8) 
ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ '' (3) ਅਤੇ ''ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾ'' (0) ਦੇ ਆਲੋਂ- 
ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32? 
ਅਤੇ 46? ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਿੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰਮੀ ਤਰਤੀਬ 

ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਸਰੋ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ 
ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ (5) ਵਿਚੋ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ 

ਇਕ ਦੀਪਤ ਚਿੱਟਾ ਰਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਿਥਿਆ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ 

ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ 

ਵਾਲੋਂ ਧੱਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ (£) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਾਂ ਵਿਚੋ" ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ 
ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਾਟਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜ (ਝ੍ਰਠੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਚਮਕੀਲੇ 
ਧੱਥੇ)ਜਾਂ ਝ੍ਰਠੇ ਦੇਦ੍ਮਾ ਟਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੂਟਜ ਖਿਤਿਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਹਨ । ਬ'ਹਰਲੀਆਂ ਕੋਰਾਂ 
ਨੀਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਚਾਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਚੇਚੇ 
ਸੂਰਜੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ (ਉਚਾਣ) ਲਈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 
ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੌਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ" ਕੌਣੀ ਫ਼ਾਸਲੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ 60? 
ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 45? ਤਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੂਰਜ ਦੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਣੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਚਮਕ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾ ਅਤੇ ਆਂਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਾਟ ਉੱਤੇ 

ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ 
ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਹੌਰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪਾਰਐੱ'ਥੀਲੀਆ ; ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਕ ਪਸੁ= 
ਰਿਆ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਤੇ 
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ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ 120” ਫ਼ਾਸਲੇਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥ 

ਇਹ ਵਾਯ੍-ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਾਰਨ 
ਬਣਦੇ ਹਨ (9) ਅਤੇਂ ਸੂਰਜੀ ਬਿੰਬ (੩) ਹਨ । ਪਾਰਐੱਥੀਲੀਆ; 
ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ-ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਤੌ 907-140” ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ 
ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਬਿੰਬ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਰਪ ਵਿਚ ਐੱਟੀ- 
ਸੋਲਰ (ਪ੍ਰਤਿ ਸੂਰਜੀ) ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਅਕਸਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਭਾਸੀ ਵਿਆਸ ਤੋਂ` ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਲਾ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੌ ਚਾਪਾਂ ਵੀ 
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ''ਲੋਵਿਟਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਪਾਂ “'ਦੌ ਉੱਤਲ 
ਚਾਪਾਂ ਹਨ (ਚਿਤਰ ਵਿਚ 1.) ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਦਰਲੌ ਹਾਲਾਂ ਦੇ 

ਸਪੱਰਸ਼-ਰੇਖੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਪਾਂ ਦਾ . ਇਹ ਨਾਂ ਜੇਂ. ਟੀ. ਲੋਵਿਟਜ਼, 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 179& ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੇ 
ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਖਿਆਂ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਾਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹ-_ 
ਰਲੇ ਹਾਲਾ ਦੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਪੱਰਸ਼-' 
ਰੇਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਚਿਤਰ ਵਿਚ 1) । ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਪੱਰਸ਼-ਰੌਖੀ ਚਾਪਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 
ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰਰਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ 

ਇਕ ਦੀਪਤ ਬੈਦ ਵਕ੍ਰ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 

ਹਾਨਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ--ਹਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈੱਪ 
ਰਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਵਜੋ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ_ਸੀ । ਰਨੇ ਦੀ ਵਿਆ=- 
ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ` ਹੈਨਰੀ ਕੈਵੈ'ਡਿਸ਼, ਟਾਮਸ-ਯੰਗ, ਜੇ. ਜੀ; ਗਾਲ 

ਅਤੇ ਏ. ਬਰਾਵੇਸ ਨੇ ਖੌਜ ਜਾਰੀ ਰਖੀ । ੍ 

`ਉੱਚ ਸੜ੍ਰਾ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚਲੋਂ ਜਾਂ ਸਬ-ਜ਼ੀਰੋ ਮੌਸਮ ਵਿਚਲੀਆਂ 
ਹੋਠਲੀਆਂ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵੇ ਛੇਕੌਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਈਆਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਲੀ ਪਲੋਂਟ ਵਾਂਗ.ਚਪਟੇਂ ਹੋਏ 
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। ਸ਼ਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਪਵਰਤਨ ਕੌਣਾਂ 
੧ ਰਵਿਆਂ ਟਿਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ 

' ਵਿਚਕਾਰ 220", ਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਤਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 90? ਦੇ 

। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਖਿਆ' ਕਿਸੇ 
! ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਖਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ'ਦੀ ਹੌਂਵੇਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ 
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੌਣਗਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਜ ਦੀਆਂ 
ਤਿਰਛੀਆਂ ਕਟਦੀਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਅਪਵਰ- 

ਜਾਣਗੀਆਂ । ਆਪਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋ ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ 

6 ਆਪਾਤੀ ਕੌਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਰਵਿਆਂ ਵਿਚ 

ਜਹੇ ਰਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਅਨ੍ਸ- 
। ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨਾਂ 60 
ਤਨ ਕੌਣ ਦੇ ਅਲਪਤਮ ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਚਲਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 

ਰ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਅਲਪਤਮ ਵਿਚਲਨ ਦੇ ਨੌੜੇ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 
ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਲਪਤਮ ਵਿਚਲਨ ਵਿਚਕਾਰ 
ਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀ` ਹੋਣਗੀਆਂ । ਘੱਟ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈਆਂ 
(ਲਪਤਮ ਵਿਚਲਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ 

ਭ ਤੌਂ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ 22? ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ- 
ਕਿਰਨਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ 

ਹੈ ਸੀਮਾ ਬਹਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੌਗ ਦੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ 
। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 17 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਈ. 

ਟ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ । 
ਸ਼ ਨੇੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90” ਅਪਵਰਤਨ ਕੌਣ ਹੇਠ ਅਪਵਰਤਨ ਕੌਣ 
ਵਜੋ ਬਾਹਰਲੇਂ ਹਾਲਾ ਦੀ ਹੋੱਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । 

ਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਲਪਤਮ ਵਿਚਲਨ 462 ਹੈ । 

ਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੌਣ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀ 
ਰਤੀਬ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ' । ਹਾਲਾ ਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋ” 

ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮਮਿਤੀ-ਧੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਭਵ ਅਨੁਸ- 

7 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ੋਸ ਤਰਤੀਬਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਤਤ ਹੋਏ ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ- 

ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ ਮਿਲੋਂ । 
ਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਖੜੇ-ਦਾਅ ਰਖਣ 

ਤੇ ਇਕ ਰਵੇਂ ਦਾ ਝਕਾਅ ਆਪਣਾ-ਧੁਰਾ ਲੰਮੋ-ਦਾਅ ਰਖਣ ਵਲ 

।। ਜੇਕਰ ਵਧੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਖੜੇ-ਦਾਅ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਸਹੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਤਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 
ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ 

0” ਅਪਵਰਤਨ ਕੌਣ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਅਲਪਤਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 

ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣੀ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏਗਾ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਮੈ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰਵਿਆਂ ਦੇ ਧਰੇ ਖੜੇ-ਦਾਅ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ' ਥੋੜ੍ਹੇ 
। ਵਿਚਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ 
ਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੌਵਿਟਜ਼-ਚਾਪਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । 

ਹੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਲੋਂਟਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਤਲਾਂ, 
ਦੇ ਧੂਰੇ ਇਕ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਤਿਰਛੀਆਂ 

ਮਾਂ ਹਨ ਉਦੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੂਰਜ ਤੋ 
ਅਤੇ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਤਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਧੁਰਿਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਭਵ ਅਨੁਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ 

ਹਾਲੀ 

ਇਕ ਨਿਰੈਤਰ ਲੜੀ ਔਦਰਲੇ ਹਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਪੱਰਸ਼ੀ _ਚਾਪਾਂ 
ਬਣਾਵੇਗੀ । ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸਪੱਰਸ਼ੀ ਚਾਪਾਂ 902 ਉੱਤੇ ਝੁਕੇ 

ਰੋਏ __ਤਲਾਂ ਵਿਚੋ ਅਪਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਇਹ ਚਾਪਾਂ 

ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ । 

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਲਾਂ ਜਾਂ ਥੱਲਿਆਂ ਤੋ” ਅੰਦਰੋਂ” ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਾ= 
ਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਯੰਗ ਨੇ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ 
ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖੜੋ-ਦਾਅ ਤਲਾਂ ਅਤੇ ਛੌਟਿਆਂ ਦੇ 

ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ । ਕਿਸੇ ਲੰਮੇਂ-ਦਾਅ ਸਥਿਤੀ 
ਤੋਂ ਜੇ ਤਲਾਂ ਜਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਥੋੜ੍ਰੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 
ਸੂਰਜ ਵਿਚੋ ਖੜੇ-ਦਾਅ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ) ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇਂ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਿਚ ਰੰਗ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਵਰਤਨ 

ਵਿਚ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ । ਪਾਰਐੱਥੀਲੀਆ (੧) ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿੰਬ 
(3) ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ 
ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਪਰਾਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਾਰਐੱਥੀਲੀਆ ਉਦੋਂ” 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੌ' ਪਰਾਵਰਤੀ ਤਲ 120? ਕੋਣ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹੌਣਗੇ। 

ਇਕ ਸਮਕੌਣੀ ਤਿਕੌਣੇ ਪ੍ਰਿ਼ਜ ਦੁਆਰਾ ਦੂਹਰੇ ਐਦਰੂਨੀ ਪਰਾਵਰਤਨ 
ਨਾਲ ਸ੍ਰਰਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 98? ਤੇ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇਕ 
ਇਕਹਿਰਾ ਰੰਗਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ । ਸੂਰਜੀ ਬਿੰਬ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇਕ 
ਛੇਕੌਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਲੰਮੋ=ਦਾਅ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕ- 

ਰਨ ਖੜੋਂ-ਦਾਅ ਹੌਵੇਂ, ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਾ- 
ਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ 

ਕਿਰਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜੀ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 

ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ 

ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਹਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਰੂਪ ਉਤਪੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨੀਦਰਲੰ'ਡਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ” ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ= 

ਬੱਧ ਪ੍ਰੌਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ 
(ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 209 ਦਿਨ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਸੂਰਜ 

(73) ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾ ਵਲ ਸਪੱਰਸ਼ੀ ਚਾਪਾਂ (59) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹ.ਪੁ.--ਅਨ.ਬ੍ਰਿ. 11 : 18, 

ਹਾਲੀ : ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ 
ਖ਼ਵਾਜਾ ਅਲਤਾਫ਼ ਹੁਸੈਨ 'ਹਾਲੀ' ਸੀ । ਹਾਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 

ਹੌਣ ਕਰਕੇ 'ਹਾਲੀ ਪਾਣੀਪਤੀ' ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੋ= 
ਵਡੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼੍ਰਲਾਮ ਵੋਸ਼ ਦੇ ਸਮੇ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ- 
ਪਤ ਵਿਖੇ ਜਾਗੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇਂ ਹੀ ਵਸ ਗਏ । ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਇਥੇ ਹੀ 1837 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ 
ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ 

ਵਾਸਤੇ 1854 ਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਥੇਂ ਇਹ ਦੌ ਸਾਲ 
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀਪਤ ਪਰਤ ਗਿਆ । 

ਸ਼ਾ ਇਰੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁੱਢ ਤੌ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਇਸ 

ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਖ਼ਾਂ 'ਸ਼ੇਫਤਾ” ਦੀ ਸੁਹਬਤ 
ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੌਰ ਜ਼ੌਰ ਪਕੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾ ਹਾਲੀ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਤਵ ਬਣ ਗਈ । 'ਸ਼ੇਫਤਾ' ਦੀ ਮੌਤ ਹੌਣ ਤੇ ਇਹ 



ਹਾਲੀਸ਼ਹਰ 

ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਕ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ 
ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ 

ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 
ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਬੇਸ਼੍ਮਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ, 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ । 

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਸਹਿਤ ਹਾਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ 

ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ 

ਐਦੌਲਨ ਚਲਾਇਆ । ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ 

ਹੋ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰ ਸੱਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਸਨੇ 'ਮੱਦੌਜਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ' 

ਨਾਮੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਜਿਸਨੂੰ 'ਮੁਸੱਦਸੇ ਹਾਲੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸੰਨ 1887 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਤੌਂ` ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ 

ਸੰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਨੌਕਰੀ 
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

1904 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਅਣਥਕ 
ਘਾਲਣਾ ਲਈ 'ਸ਼ਮਸੁਲ-ਉਲਮਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਰਦੁ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ 
ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਿਆਂ 1914 ਈ. ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । 

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 
ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ । ਇਕ ਵਧੀਆ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਅਤੇ ਮਰਸੀਆਗੋ 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ-ਪਾਰਖ੍ਹ, ਗੱਦ ਲੌਖਕ, 
ਆਲੌਚਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੋਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀ ਪੈੜ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 

ਦੀ ਛਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੋ ਉਰਦੂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਤੇ 
ਯਥਾਰਥ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪੀ ਹੈ। 
ਉਰਦੂ ਗੱਦ-ਲੋਖਣ ਵਿਜ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚਲਾਈ 
ਜੌ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ । ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਲੌਚਨਾ 
ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ 'ਮੁਕੱਦਮ' ਸ਼ਿਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ' ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰੀ ਰਚੈਨਾ ਹੈ । 

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਹਾਲੀ ਨੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਅਤੇ ਸਾਅਦੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ 
(ਸਵਾਨਿਹ ਉਮਰੀਆਂ) ਲਿਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨੀਆਂ 
ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂਮੁਖੀ 

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਦਕਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਹ..ਪੂ.--ਰਿੰ. ਵਿ. ਕੌਂ, 

ਹਾਲੀਸ਼ਹਰ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲ- 
ਪਾਈਗ੍ੜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੌਬੀਸ ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ 
ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ' ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ 
ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 
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ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਮਾਰਹਾਤਾ ਹ੍ੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦ- ' 
ਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਾਂ ਹਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1903 ਵਿਚ ਇਥੇ 

ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕੰਚਰਪਾੜਾ ! 

ਨਾਂ ਦਾ ਕਸਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ੍ 

ਆਬਾਦੀ--68,997 (1971) 

22556 ਉ. ਵਿਥ.; 88729" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 11 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 ; 855 

ਹਾਲੀਵੁੱਡ : ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਰਾਜ (ਸ.ਰ.ਅ.) ਵਿਚ ਲਾਸ 
ਏੱਜਲਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ _ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 

ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਿਲਮਾਂ 
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਨ 1853 ' 

ਵਿਚ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋ ਡਾਨ ਟਾਮਸ- ਉਰਕੂਇਡਜ਼ ਆ ਕੇ ' 
ਵਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1860-70 ਈ. ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੌਰ ' 

ਲੌਕ ਬਾਹਰੋ` ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ । 1887? ਈ. ਵਿਚ ਹੌਰੋਸ ਐਚ. ' 

ਵਿਲਕਾਕਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀ ਰਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ` 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । 1903 ਵਿਚ ' 

ਇਸਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ. ਅਤੇ 1910 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ' 
ਲਾਸ ਏ'ਜਲਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ̀  

ਲਗਭਗ 4,000 ਸੀ । ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦੀ ਲਾ 

ਆਫ਼ ਦੀ ਰੇੱਜ' ਸੀ ਜੋ 1911.ਈ. ਵਿਚ ਹੌਰਸਲੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੈਸਟਰ ਕੰਪਨੀ 
ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਥੋ” ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 

ਬਾਉਲ, ਹੌਟਿਗਟਨ ਹਾਰਟਫਰਡ ਥੀਏਟਰ, ਆਊਟ ਡੌਰ ਥੀਏਟਰ 
ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ-ਪਿਕਚਰ ਸਟੂਡੀਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਥੇ ਵਿਗਿਆ= 
ਪਨ, ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਕੌਲ. ਐਨ. 9 : 472 ; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 93 

ਹਾਲੀਵੁੱਡ : ਫਲੌਰਿਡਾ ਰਾਜ (ਸ. ਰ. ਅ.) ਵਿਚ ਬਰਾਊਅਰਡ' 
ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਐਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ।' 

ਸੰਨ 1921 ਤਕ ਇਥੇ ਤਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਕੁਝ, 

ਅਨਾਨਾਸ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 

ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਆਬਾਦਕਾਰ ਜੂਸਫ ਡਵਲਿਯੂ ਯੁੰਗ ਆਇਆ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ । ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 1926 ਈ. ਵਿਚ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤ੍ਰਫਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1940 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਮੁੜ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌ ਗਈ । ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ, 

ਇਹ ਇਕ ਸੈਰਗਾਹ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 

ਉਦਯੋਗ ਹੈ । ਸੈਮੀਨੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਇਸਤੋਂ 13, 

ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ=ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ । ਰੋ 

ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ-117,188 ; ਮੈ, ਰੀ 014 043(1980 

26500 ਉ. ਵਿਥ,; 80709" 

ਹ. ਪੁ.--ਕੋਲ. ਐਨ, 9 : 472 ; ਐਨ ਸੀ ਮਾ, 5 : 93. 

ਹਾਲੈ (ਹਾਲੰਆਂਡਰ ਜ਼ਾਲੇਂ) : ਇਹ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ' ਮੁੱਖ 
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸੋ ਹੀ ਨਾਂ`ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ 

ਲਾਈਪਸਿਕ ਤੋਂ 32 ਕਿ..ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜ਼ਾਲੈ ਦੁਰਿਅ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੰਦਰੀ ਸਤਹ ਡੱ 110 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਸੰਨ _806 ਵਿਚ ਇਥੇ ਜ਼ਾਲ਼ੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇਕ 

ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੰਨ 981 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 13ਵੀ-14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਹੈਨਸ਼ੀ= 

ਆਟਿਕ ਲੀਗ ਦਾ ਸੈੱਬਰ ਸੀ । ਸੰਨ 1806 ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ. ਫਰਾਂਸ 

ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸੈਨ 1813 ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 
ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਇਥੇ ਬੁੰਬ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1945 ਨੂੰ ਇਥੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜਾਂ 

ਠੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੌਵੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ 
ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1949 ਵਿਚ ਜਰਮਨ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ 

ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਇਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹਰਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੌਗਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਰੋਲਾਂ 
ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਸੀਮਿੰਟ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ 

ਚੁਕੰਦਰ ਤੋ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--235,007 (1983) 

51639" ਉ. ਵਿਥ.,; 11758" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 1 : 9 ; ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 646 ! ਕੋਲ, ਐਨ. 

9! 180, 
੨੩੫੬ ੮ ੨੫4 

ਹਾਲੋਡ : ਵੇਖੋ, ਨੀਦਰਲੰਡਜ਼ 

ਹਾਲੈਂਡ, ਸਰ (ਟਾਮਸ) ਅਰਸਕਿਨ : ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼- 
ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਐਗਰੋਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੀ ਜੋ _ਔਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਨੂੰਨ _ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ _ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ _ ਉੱਚ ਕੌਟੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਸੈੱਕਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਈਟਨ 
ਵਿਖੋ !7 ਜੁਲਾਈ, 1835 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਕਾਲਜ 

ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਖ੍ੰ ਬੈਲਿਓਲ ਅਤੇ ਮੈਗਡਾਲੰਨ ਕਾਲਜਾਂ 
ਵਿਚ ਵਿਦਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ 
ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1859 ਈ. ਵਿਚ ਐਕਸੀਟਰ ਕਾਲਜ ਦਾ 
ਫੈਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 1875 ਈ. ਵਿਚ ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਵਿਖੇ ਐਗ- 

ਰੋਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਥੋਂ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ । 
ਇਥੇ ਇਹ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1894 

ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਜਿਉਰਿਸਪਰ੍ਡੈ'ਸ' 
ਲਈ 'ਸਵੀਨੇ ਇਨਾਮ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਸੈਨਕਾਂ ਲਈ 'ਲਾਜ਼ 
ਆਫ਼ ਵਾਰ ਆੱਨ ਲੈਂਡ" ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ 1904 ਵਿਚ ਲਿਖੀ । ਯੁੱਧ 

ਦੇ ਸਮੋ ਵਿਚ ਰਸਦ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਾਇਲ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 1903-05 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 1917 ਵਿਚ 

ਇਸਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 24 ਮਈ, 19236 ਈ. 
ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿਰਿ. 11 : 643 

ਹਾਲੈ'ਡ, ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਜਾਰਜ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗ੍ਰੀਨਡੇਲ ਵਿਖੋ 18 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1893 ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । ਕਈ ਛੋਂਫੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋ` ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ= 

ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮਗਰੋ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 

209 ਰ੍ :ਹਾਲੋ' 

ਨਾਲ ਕਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿਖੋਂ ਇਕ ,ਇੰਜ਼ਨੀਅਰਿੰਗ .ਵਰਮ ਖੋਲ੍ਹ । 42 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਖ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋ 1940. ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੌਨ 1949 ਵਿਚ 
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 1957 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ 1 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ 
ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ'__ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 
ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੌ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 
ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੈਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ਼ 
ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ । 

5 ਅਗਸ਼ਤ, 1961 

ਗਈ । 

_ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 11 

ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ 

: 596. 

ਹਾਲੌਡ (ਬੰਦਰਗਾਹ) : ਇਹ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ 
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਦੀ ਓਟਾਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਮੈਕਟਾਵਾ ਝੀਲ 
(ਮਿਸ਼ੀਗਨ) ਦੀ ਇਕ ਬੈਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੋ .ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੌ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ 
ਵੱਲ 40 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਸੌਖੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਨ 1847 ਵਿਚ ਏ. ਸੀ. ਵੈੱਨ ਰਾਲਟ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ `ਡੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ 
ਗਏ । ਫਿਰ ਹੋਰ ਡੱਚ ਆਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 

ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੋਂ ਗਏ । ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 
ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ _ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ । ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, 

ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਥੇ ਫੁਲ 
ਉਗਾਉਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੌਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

'ਦੀ ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ' ਇਥੋਂ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--26,381 (1980) 

4247? ਉ. ਵਿਥ.; 8607? 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5:90 

ਦਾ 6 

੫. ਲਬ, ` 

ਹਾਲੋ” : ਇਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਪਰੀ 
ਬ੍ਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੱਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 

ਬਰਟੀ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਲੈਪੀਡੀਅਮ ਸਟਾਈਵਮ (7%7- 

7 56/70%) ਹੈ । ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਮਾ. ਖੰਪ ਅਤੇ 
ਵਗਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਤਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਈ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਤਸ਼ਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹਾਲੋ' ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਟਸ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਬੀਜ ਜੁਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਲ” ਦੇ 

ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਹੌਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਮਸੂੜ੍ਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੂਰਫ਼ੀਦ ਹੈ । 
ਹਾਲੌ ਦੀ. ਭਾਜੀ ਵਾਈ ਦੇ ਰੌਗ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ,--ਗ. ਇੰ..ਸੈ. ੫ : 152; ਮ. ਕੋ, : 1155. 
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ਹਾੱਲੌਸੈਫੇਲਾਈ : ਇਹ ਕੌਡਿ੍ਕਥੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਪ-ਅਸਥੀ-ਯੁਕਤ 
ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌ ਅਜੌਕੀਆਂ ਉੱਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਹਾੱਲੋ- 
ਸੈਫੋਲਾਈ ਜਾਂ ਕਾਈਮੀਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੂਜੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਲੈਸਮੇਬ੍ੱਕਿ- 
ਆਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਗਿੱਲ ਚਾਪਾਂ ਅਤੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ 
ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜੌੜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਛੇਕਾਂ ਰਾਹੀ' 

ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠ ਖੰਭੜਾ ਅਤੇ ਪਿਠਲਾ ਕੰਡਾ ਇਰੈੱਕ- 
ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਬਾਲਗ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖਲੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਣੇ ਨਹੀ' 

ਹੌਦੇ ਅਤੇ ਮਲ-ਚੈ'ਬਰ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀਆਂ । ਨਰ ਮੱਛੀਆਂ 

ਕਾਈਮੀਰਾ ਮੱਛੀ (ਸ/676/6ਇ46 0//0%) 

ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੱਥਾ=-ਆਲਿੰਗਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਦ ਪਲੇਟਾਂ 
ਦੇ ਛੇ ਜੌੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਬਾੜ੍ਹਾ 

ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗ਼ਜ਼-ਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਨ੍ਕ੍ਲਨ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਸਕ ਖਾਣ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ 
ਆਹਾਰ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਕਾਈਮੀਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਇਕ ਔਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲ- 

ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਕੌ ਕੁਲ ਕਾਈਮਿਰਡੀ, 4-5 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 
_ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਈਮੀਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡ੍ਰੰਘੇ 

ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ 

ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । . 

ਹ, ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 

ਹਾਲੋਲ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਕਸਬਾ 

ਹੈ ਜੌ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਤ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਤੱ 6 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿਥ ਉੱਤੇ ਕਾਲੌਨ ਤੋਂ` 11 
ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਚੈਪਾਨੇਰ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 

ਸੁੰਦਰ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ 

ਹਾਲੌਲ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੋ ਦਾ 

ਬਣਿਆ ਇਕ ਤਲਾਅ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
(1526-1537) ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 
ਇਥੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰੰਬਦ ਬਣਵਾਏ ਸਨ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ 

ਨਾਸਿਰ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਤੀਫ਼ ਖ਼ਾਂ ਦੀਮਾਂ ਕਬਤਾਂ ਵੀ ਇਕੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ --14,632 (1971) 

23730" ਉ. ਵਿਥ.; 73225" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 12 

465, 

_ਹਾਵਸ ਪਾਝ) : ਇਹ ਯੁਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ 
ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰੰਡ ਕੈਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਐਰੀਜ਼ੌਨਾ (ਸ.ਰ.ਅ.) ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਿਆਈ 
ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਨ 1776 ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ" ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਵਾਲਾਪਾਈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਾਦਰ ਗਾਰਸਜ਼ ਨੇ 
ਵੱਖਿਆ । ਇਹ ਲੌਕ ਥੌੜੀ ਬਹੁਤ ਖੱਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

300 ਆਦਮੀਆਂ ਪਾਸ 6400 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਇਲਾਕਾ ਸੀ । ਇਸ 
ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾਂ, ਜਾਲਾਂ, ਕ੍ੜੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਟੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬੁਣਦੀਆਂ 
ਸਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੌੱਪੜੀਆਂ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਧਰੀ 
ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਸਨ । ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ 
ਇਹ ਲੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਜੂਏ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, 
ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸਨ । ਆਪਣੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨਾਂ ਤੇ ਲੌਕ 
ਨਾਚਾਂ ਮਗਰੋ ਇਹ ਗ੍ਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਸ੍ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 

_ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੌਸਮ, ਸ਼ਿਕਾਰ, 

ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬ੍ਹ_ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ 

ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੌ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਸਨ । ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਵਰਤਨ ਯੌਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ 

ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋਕਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਰ੍ 

ਸੰਨ 1870 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ 20ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਘੰੜਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰ, 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 261 

ਹਾਵੜਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ, (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੌ ਹੁਗਲੰ। ਦਰਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਦਮੋਦਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਟੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ ਦਰਿਆ 
ਬਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚੌਬੀਸ ਪਰਗਨਾ` 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 1474 ਵ. 
ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 32,966,861 (1981) ਹੈ । ਦਮੋਦਰ 

ਦਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਤੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਫਲਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਦੀ ਕਾਨਾ ਦਮੌਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਮੋਦਰ 
ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਤੌਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਦਰਿਆ_ 
ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਤੱ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨਰੋਲ ਦੇ ਸਥਾਨ - ਪਿ 
ਤੋ ਹੁਗਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਗਰਮ-ਤਰ ਹੈ । ਦਲਦਲ ਰਿ _ 
ਰੌਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਦਲੀ ਕਿਸਮ 

ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਫਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ̀ 

ਹਨ । 
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ਇਥੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ" ਦੀ ਮੁੱਖ 

ਤ ਚਾਵਲ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਸਣ ਵੀ ਉਗਾਏ 

` ਹਨ । ਇਥੇਂ ਪਟਸਨ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਕਾਖ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ 

ਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ । ਇਥੋ ਚਾਵਲ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਗੈਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ 

। ਅਤੋਂ ਰੱਸੇਂ ਇਥੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ 
। ਬੀਜ ਬਾਹਰੋ” ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਗਣਾਈਆਂ ਜਾਣ 

1ਆਂ ਹੌਰ ਵਸਤਾਂ ਖੰਡ, ਮਸਾਲੋਂ, ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ, ਤੰਬਾਕ੍ਹ, ਲੋਹਾ, 
', ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹ ਹਨ । ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੌਢੇ 
"ਲੀ ਤੌਂ ਬੌਰੀਆ ਤਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਜੋ. ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਇਸ 
ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤ- 
7ਨ ਹੈ । ਬੈਲ੍ਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਉਲ੍ਹਬਾਰੀਆ ਵਿਚ ਪਸ਼ਹਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ 
ਦਾ ਹੈ । ਬੌਰੀਆ ਅਤੇਂ ਘੁਸੂਰੀ ਵਿਖੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹ, ਪੁ---ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 213 

ਹਾਵੜਾ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੈਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ 
ਜ਼ਲ੍ਹੋ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੁੱਗਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਢੇ 

ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਨਾਲ _ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਵੜਾ 
(ਪੁਲ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ 
ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਸੈਨ 1785 
ਇਹ ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ । ਸੈਨ 1862 ਵਿਚ ਇਥੋਂ 

“ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਟਸਨ, ਆਫਾ, ਚਾਵਲ, 

ਦੇ ਬੀਜ, _ਕਪਾਹ, _ਲਕੜੀ-ਚੀਰਨ, ਲੌਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਲਾਦ 

ਇਣਕ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 

ਮਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੌਗ ਹਨ । ਇਥੇਂ ਸੱਤ ਕਾਲਜ 

ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕਲ ਹੈ। ਇਥੋ ਇਕ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ 
ਹੈ। 

ਆਬਾਦੀ--7,44429 (1981) 

23735" ਉ. ਵਿਥ; 88221" ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 213 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ.5 : 163 

ਹਾਵੜਾ ਬ੍ਰਜਿ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ 
ਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਾਫੜਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਗਲੀ 

ਆ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੌੜੇਦਾਰ ਪੁਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਆ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਪੁਲ ਹੈ ਜੌ 1941 ਈ. 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਰਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲ. 
) ਮੀ. ਹੈ । ਪੁਲ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 200 ਮੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

ਦਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 140 ਮੀ. ਲੰਬੀਆਂ ਦੋ ਕੈੱਟੀਲੀਵਰ 

।ਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਐੱਕਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਸੌ ਮੀਟਰ 

ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋ 80. ਮੀ. ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ । ਪੁਲ 

ਹੋਤੇ 31 ਮੀ. ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੌਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 

ਮੰ ਅੱਠ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੁਲ ਦੇ 

ਕਾਰ ਟਰਾਮ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਦੌ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਂ 

ਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਚੋਂੜੀਆਂ 

" ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--'ਫੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13: 210 

ਹਿਉਜ਼, 3 ਅਰਡ 

ਹਾਵੇਰੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਦੱਖਣੀ ਮਰਹੱਟਾ ਰੇਲ-ਲਾਈਨ ਉਤੇ 

ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਇਥੇ ਚਾਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਠ ਹੈ । ਸੰਨ 1879 ਵਿਚ ਇਥੋਂ 

ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਆਬਾਦੀ-- 27,502 (1971) 

1447? ਊ. ਵਿਥ,; 75728 ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13:74 

ਹਿਉਜ਼, ਹੁਅਰਡ : ਇਸ ਹਵਾਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਲ-ਚਿਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾ 
ਦਾ ਜਨਮ 24 ਦਸੰਬਰ, 1905 ਨੂੰ ਹਿਉਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਖੇ 
ਹੌਇਆ_। ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ 

ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ । _ਇਸ ਨੇ ਪੈਸਾਡੀਨਾ ਵਿਖੇ 
ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋ" ਰਾਈਸ 
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਹਿਉਸਟਨ ਤੌ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤੀ । ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੋਂ ਗਿਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਉਜ਼ ਟੂਲ ਕੌਪਨੀ, 
ਹਿਉਸਟਨ ਦਾ ਕੈਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ । ਸੋਨ 1936 ਵਿਚ ਇਹ 

ਹਾਲੀਵੁਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ 'ਹੈਲਜ਼ ਏਜਲਜ਼ (1930) 

ਅਤੇ 'ਸਕਾਰਫੇਸ (1932)' ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਨ ਹਾਂਰਲੌਂ ਤੇ ਪਾਲ 

ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ _ਕੀਤਾ । ਮਗਰੋ” “ਦੀ 
ਆਉਟਲਾਅ (1941)' ਵਿਚ ਜੇਨ ਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । 

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਉਜ਼ ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਣ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਲਵਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋ ਹੋਏ 

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁਅਰਡ ਹਿਉਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮਾਂਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ _ਹਵਾਈ- 

ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ, 1935 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੁ ਰਫ਼ਤਾਂਰ 

ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 

567,23 ਕਿ. ਮੀ. (352.46 ਸੀਲ) ਪ੍ਰਤਿ ਘੰਟਾ ਸੀ । ਇਸੇ 

ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ, 1937 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਔਸਤਨ ਸਪੀਡ 

534.305 ਕਿ. ਮੀ. (332 ਮੀਲ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ 

ਕਾਂਟੀਨੈਟਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਘੰਟੇ 28 ਮਿੰਟ ਦਾ 

ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਲਾੱਕਹੀਡ-12 

ਉੱਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇ (91 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ) 
ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ । ਸੰਨ 1943 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਲੱਕੜੀ 
ਦੀ ਇਕ ਉਡਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਠ 

ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 750 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। _]; 

1947 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ 

ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇਨ=_ 

ਸਾਨ ਨਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ 1950 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਹੋ 

ਗਿਆ । ਟਰਾਂਸ ਵਰਲਡ _ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ _ਦਾ ਲਗਭਗ 7896 
ਮਾਲਕ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜ੍ਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ 

ਟਰਸਟ ਵਿਰੌਂਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੌਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੌ ਬੈਠਿਆ 1 
ਸੈਨ 1966 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਟੀ. ਡਬਲਿਯੂ-ਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50,00,00,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਕੇ । 

ਇਸ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਰ੍ਰਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੈ 



ਹਿਉਜ਼, ਡੋਵਿਡ ਐਡਵਾਰਡ 

ਅਗਿਆਤ ਵਾਸ ਸਬੈਧੀ ਬੇਲੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 

ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰਖਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 
1971 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੈ'ਡਲ ਬਣਕੇ ਲੌਕਾਂ ̀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ _ 

ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 'ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਰਸਾ= 

ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 10,00,000 ਡਾਲਰ ਆਇਆ । 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ `ਨੇ `ਲਿਖੇ 

ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿੱਧ_ਹੌਏ । 

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ-ਲਈ ਜਦੋ ਇਸ ਨੂੰ.ਐਕਪਲਕੋਂ ਤੋਂ ਹਿਉਸਟਨ 
ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 

1976 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫੈਕਸਾਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗ੍ਰਈ । 
ਹ. ਪੁ.-ਐਨ..ਬ੍ਰਿ, ਮਰਾ. 5 : 186 

_ਹਿਉਜ਼, ਡੇਵਿਡ ਐਡਵਾਰਡ : ਕਾਰਬਨ ਮਾਈਕ੍ਰੇਫ਼ੋਨ ਦੀ 
ਖੌਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਮਈ, 1831 ਨੂੰ 

ਲੰਡਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਖੌਜ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੌਜ ਸੀ । 
ਜਦੋ ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ 

ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਚਲਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1850 

ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ਼'ਜ਼ 

ਕਾਲਜ, ਬਾਰਡਜ਼ ਟਾਊਨ 
ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 
ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੌ 5 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 

ਇਕ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਯੰਤਰ ਲਈ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ' 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਡੇਵਿਡ ਐਡਵਾਰਡ ਹਿਊਜ਼ 

ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਕਦਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1857 ਵਿਚ ਇਹ 

ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੌਗ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾਂ 

ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 1930 ਤਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨ 1878 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 

ਮਾਈਕੁੌਫੌਨ ਅਜੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮਾਈਕ੍ਰੰਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ । 

ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 22 ਜਨਵਰੀ, 1900 

ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ -ਐਨ. ਬਿ ਮਾ, 5 : 186 

ਹਿਉਟ, ਪੀਟਰ ਕ੍ਰਪਰ : ਪਾਰਾ ਵਾਸ਼ਪ ਲੈੱਪ _(ਮਰਕਰੀ 
ਵੇਪਰ ਲੈੱਪ) ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਜਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ 
ਜਨਮ 5 ਮਈ, 1861 ਨੂੰ ਨਿਉਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 1 
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ _ਮਕੈਨਿਕਸ (ਯੰਤਰ- 

ਵਿਗਿਆਨ) ਸਬੋਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼-ਘਰ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ । ਸੰਨ 1901 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ ਵਾਸ਼ਪ ਲੰੱਪ ਵੇਚਣ ਲਈ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ 
1903 ਵਿਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ - ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ `ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਫਰਤਿਆ ਜਾਣ 

212 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਲੱਗਾ । ਮਗੁਰੌ' ਇਸ ਨੇ ਕੁਆਰ਼ਟਜ਼-ਟਿਉਬ ਪਾਰਾ ਲੈੱਪ ਬੁਣਇਆ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ` ਖੋਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੱਧਰੁ ਉੱਤੇ ਬ੍ਹੁੜ 
ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਖੌਜਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਰਾ ਰੈ ਕਟੀ- 
ਫ਼ਾਇਰ (ਪਰਤਵੀ' ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪਰਤਵੀ' ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ 
ਯੰਤਰ) - ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਰਿਸੀਵਰ ਮੁੱਖ ,ਹਨ । ਅਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਦੇ_ਸ਼ੇਮੇ” 
ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਵਾਯੂ-ਨਲੀ ਐੱਪਲੀਫ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ .ਖੋਜ਼ 

ਕੀਤੀ । ਹਵਾਈ-ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਕਰਰ੍ੇ ਇਸ ਨੇ 1918 ਵਿਚ 

ਇਕ ਮ੍ਢਲਾ ਹੈਲੀਕਾਂਪਟਰ ਬਣਾਇਆ । ਰ 

25 ਅਗਸਤ, 1921 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਕਾ 

ਹ. ਪੁ,--ਐਨ. ਰਿ ਮਾ. 5 : 23 

ਹਿਊਨ ਸ਼ਾਂਗੁ : ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਇਕ ਦੀਨੀ ਯਾਤਰ੍ਹੀ ਸੀ । ਇਸ 
ਦਾ ਜਨਮ 602 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਰਵਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ 
1 

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ` ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ । ਬਚਪਨ ਤੌ ਹੀ ਇਹ 

ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਿਖਸ਼ੂਹ 
ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ _ਕਰ 

ਲਿਆ । ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ । 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੌ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੌਂਬੀ-ਰੌਗਿਸਤਾਨ 

ਦੇ ਰਸਤਿਉ' ਸਮਰਕੌਦ ਪੁੱਜਾ । ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 629 ਈ. ਵਿਚ 
ਹਿੰਦੂਕਸ਼ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੁਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ _ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ 699 ਤੁ 644 ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰ੍ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ 

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੀ ਯੂ ਕੀ' (51 ੯੫ %)) ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਥ ਅਨੁ- 
ਸਾਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ , 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਿਊਨ 
ਸ਼ਾਂਗ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਹਿਊਈ ਲੀ ਨੇ ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਦੀ ਜੀਵਨ- 
ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ 
ਹਿਉਨ ਸਾੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਸੈਲਾ= 
ਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਪਿਲਗਰਿਮਜ਼ (ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ), ਬੁੱਧ 

ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਕੀਆ ਮੁਨੀ ਆਦਿ 

ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ. ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀ` ਸੀ । ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਵੀ ਸੀ । ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ 
ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੈਭੀਰ਼ਤਾ 

ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਮ ਅਤੇ ` ਅਤੇ ਖੌਜ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ । 

ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਮੇ` ਦੇ ਭਾਰ਼ਤ 
ਨੂੰ ਸਮਝ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੋਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 
ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ; ਸਰਘੁਨ ਦੇ ਸ਼ਬਾਨ ਤੇ 
ਇਕ ਮੱਠ ਵਿਚ ਜੈ ਗ੍ਰਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਮੁਤੀਪੁਰ_ਚੇ 
ਮੱਠ ਵਿੱਚ , ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਮ 'ਮਿੱਤ੍ਰ ਸੈਨ' ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ _ਕਠੌਜ ` 
ਦੇ ਭੱਦਰ ਮੱਠ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸੈਨ ` ਤੌਂ _ਇੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 1 
ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਲੌਸ਼ੀਕਾ ਮੱਠ ਵਿਚ ਵਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ 1 ਗਯਾ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂ ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜਿਆ _ ਮੰਘੇਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਇਹ ਦੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਥੇ 

ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ । 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦ! ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ੀਲ ਭੱਦਰ 
ਸੀ । ਉਹ ਧਰਮ ਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ । ਜਦੋ ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ 
ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲ ਭੱਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਇਥੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਦਾ ਅਧਿਐੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਨੇ 
ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸਾਮ (ਕਾਮਰੂਪ) ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇਂ ਇਸ ਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । 

ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ । 

ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਮਹਾਯਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੌਕਾਰ ਸੀ । ਇਸੇ ਦੇ ਅਸਰ 
ਅਧੀਨ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮਹਾਂਯਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ । ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ 
ਹਰਸ਼ ਕੌਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ । ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ 
ਗਿਆ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋ ਲੰਕਾ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਪਾਰੀ 
ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨ੍ਕਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧ 

ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਬੋਧੀ 
ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਹਰ 
ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਆ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਰੌਸੇਯੋਗ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ 'ਸੀ ਯੂ ਕੀ' ਦੇ 
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ" ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ 
ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋ ਲੱਗਭੱਗ 250 ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਆਰੰਭ ਹੌ 
ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਹਿਯਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਇਸ 
ਨੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 
ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਇਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੈਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਸੀ । ਇਹ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਕੌਲ ਕਨੌਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੌਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਮੱਠ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ । ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ 
ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । 
ਹਰਸ਼ ਹਰ ਸਮੇ" ਰੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 
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ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ 

ਸਬੌਧੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ 
ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਨਯਾਨ ਧਰਮ ਦਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ 
ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਯਾਨ 
ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ । ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੀ । ਕਨੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾਂ ਵੀ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੀ! ਵਾਲ 
ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਈ` ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸਨ । ਕਈ ਲੌਕ ਨੰਗੇਂ ਖੈਰੀ' ਚਲਦੇ ਸਨ । 

ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ।` ਮਕਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ 
ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਾਂਸ ਵੀ` ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ 

ਉੱਪਰ ਗੌਹੇ ਦਾ ਲੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ- ਸੀ ; ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਾਕ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਕਣਕ, ਜੌ', ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਲੌਕ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕਰਦੇ ਸਨ । ਮਾਸ'ਖਾਣ 

ਵਾਲੋਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸੀ । ਲੌਕ ਸਸਫ਼ਾਈ“ਵਲ 
ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ-ਪਿਛੋ" 

ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋ ਲਈ-ਮਾਂਜ 

ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀ ਸੀ! ਸਤੀ 

ਦੀ ਰਸਮ ਚਲਦੀ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੀ_ ਮਾਂ ਯਸੋਮਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ 

ਮੌਤ ਤੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਹਰਸ਼ ਦੀ. ਭੈਣ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਸਤੀ ਦੀ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਰੌਕ ਦਿੱਤਾ । 

ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੈਧੀ 
ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਿ. ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤਰੱਕੀ-ਕਰ ਰਿਹਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌ.ਵੱਡੋ ਫ਼ਿਰਕੇ'ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ-ਮਹਾਂਯਾਨ ਹਨ ਭਾਵੇ 
ਕਿ ਕ੍ਰੱਲ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ । ਇਹ ਲਿਖਦਾ. ਹੈ ਕਿ 

ਕਪਲਵਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਗਯਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀ” ਸੀ-ਰਹੀ 

ਭਾਵੇ“ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ - ਵਿਚ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਝੂਠੀ-ਮ੍ਰਠੀ ਤੇ 
ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੋਂ` ਹਿੰਦ੍ਰ ਧਰਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ 
ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। __ ਰ੍ 

ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ-ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮੱਠ ਮੌਜੂਦ ਸਨਜਿਥੇ ਸੈਕੜੇ 

ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਰਮਣਾਂ ਦਾ 
ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਵੀ ਤਰੱਕੀ.ਕਰ-ਰਹੀ'ਸੀ ਅਭੇ-ਉਹ 
ਪਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ .ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਲੀ ਵਿਚ 

ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਂਯਾਨ ਧਰਮ . ਦੇ ਪੈਰੌਕਾਰ- ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 

ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ । ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਦੀ 

ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਹਾਰ: (ਮੱਠ) ਇਕ 
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ _ ਸੀ । ਨਾਲੰਦਾ, ਟੈੱਕਸਲਾ, .ਉਜੈਨ- ਤੇ -ਗਯਾ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ 
ਲੌਕ ਦਿਲ ਖੌਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾਲੰਦਾ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਛੇ ਮੌਜ਼ਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ 1510 ਅਧਿ= 

_ਆਪਕ ਤੇ ਦਸ ਹੱਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ । ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੌਂ ਵੀ ਵਿਦਿ- 
ਆਰਥੀ ਇਥੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉ'ਦੇ ਸਨ । ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਢੀ 

ਸੀ ਸਗੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੂਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 
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ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ .ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਦੌ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 

`ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ 150 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਨੇ, 

ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੈਦਲ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 657 ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵਸਤਾਂ 20 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । 

ਇਹ 644 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋ' ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਚਰਸ਼ ਨੇ 
ਰਾਜਾ ਉਦਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ 

ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਵੇਂ । ਇਹ ਸ਼੍ਰਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਚੀਨ 

ਵਾਪਸ ਗਿਆ । ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 

ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ । ਚੀਨ ਮੁੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 645 ਈ. ਵਿਚ 
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਪਰਵਾਨ 
ਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦਾ ਢੀਨੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਨ ਹਿਤ ਲਾਇਆ । ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

. ਧਾਰਮਕ ਨੇਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋ ਭਾਰਤ 
ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਇਹ ਚੀਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋ` ਢੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਈ ਸੁੰਗ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।. 

664 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਅ. ਹਿ.  ਇੰਡ.--ਸਮਿਥ ; _ਆਰੀਅਨ ਸਿਵਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ--ਹਾਵੈੱਲ; 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਨੌਜ-ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ; ਕੈੱਬਰਿਜ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਮਜ੍ਰਮਦਾਰ; 

ਲਾਈਫ ਆਫ਼ ਹਿਊਨ ਜੇਹੀ ਐਡ, ਹਿ, ਇੰਡ, 

ਹਿਉਬਨੈਰਾਈਟ : ਇਸ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ _ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਫਾਰਮੂਲਾ ̀ ਿ੫ਜ੦। ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ-ਕੁ ਮਾਤਰਾ 
ਲੌਹੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ=ਨਤਧੁਰੱਈ, ਛੌਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮੀ 
`ਰਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕਠੌਰਤਾ (ਮੌਹ ਪੈਮਾਨੇ 
ਉਤੇ) 4 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ 7.3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

``ਹ. ਪੁ.--ਮੌਕ, ਐਨ, ਸ. ਟ, 6 : 494 

ਹਿਊਮ, ਜਾਨ : ਇਹ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ 
ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲੀਥ ਵਿਖੇ 31 ਸਤੇਬਰ, 1722 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਐਡਨਬਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਗੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1745 ਵਿਚ ਇਹ ਜੈਕੋਬਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ 
ਅਤੇ 1746 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਲੌਦੀਐਨ- ਵਿਚ ਐਥਲਸਟੈਨਫਰਡ ਦਾ 
ਪਾਦਰੀ ਬਣਿਆ । ਗੈਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਖਾਂਤ ਨਾਟਕ 'ਐਜਿਸ' 

1747 ਵਿਚ ਅਤੇ 'ਡਗਲਸ' 1756 _.ਵਿਚ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਪ੍ਰੋਸਥਿਟੀਰੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਰੋਧੀ 

_ ਸੀ, ਹਿਊਮ ਨੂੰ ਸੈਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੋਂ ਐਲੈਗਜ਼ੈਡਰ ਕਾਰ- 
ਲਾਇਲ ਉਤੇ, ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ । ਹਿਉਮ 
ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 1757 
ਵਿਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੌਂ ਤਿਆਗ=-ਪੱਤਰ ਦੋ ਦਿੱਤਾ । 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿਉਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਖੇਡੇ ਜਾਣ 
ਲਗ ਪਏ ਅਤੋ ਗੈਰਿਕ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ 

ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । 

5 ਸਤੰਬਰ, 1808 ਨੂੰ ਐਡਨਬਰਾ ਲਾਗੇ ! ਮਿਰਚਿਸਟਨ ਬੈਂਕ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਝੈ ਇਸਦੀ ਮਰ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ.ਪੂ.--ਐਨ. ਬਰ 11 : 619 
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- ਉੱਤੇ) 3.5 ਤੋ £ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 

` ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

` ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਚਿਕਨਾਈ ਦਾ ,ਅਤੇ ਸੱਟ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ _ 

ਹਿਉਮਾਈਟ : ਇਹ ਮੈਗੇਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੈਸੋਸਿਲੀਕੇਟ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ 
ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਅਨ੍- 
ਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ' ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ; ਨਾਰਬੈਰਗਾਈਟ, ਚਾਂਡਰੌਡਾਈਟ, ਹਿਊਮਾਈਟ ਅਤੇ ਕਲਿਨੌ- 
ਹਿਉਸਾਈਟ` । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2/&, 

(50) (ਨ,ਹਸ), ; ਮਲ (5104); ੍ (,0ਸ)॥ ; ਵੀ 

($0,)ਭ (#,0ਸ), ਅਤੇ&, (2000, ਉ,08), ਹਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਨਾਰਬੈਰਗਾਈਟ ਤੇ ਹਿਊਮਾਈਟ ਆੱਚਥੋਰ੍ਾਂਬਿਕ 
ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਡਰੌਡਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿਨਹਿਊਮਾਈਟ ਮਾਂਨੌਕਲੀਨਿੰਕ ਹਨ । 

ਹਿਉਮਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ` 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੌਰਤਾ (ਮੋਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ) 6 ਤੌ 6.5 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 
ਘਣਤਾ 3.1 ਤੋ 3.2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 

ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਮੈਕ. ਐਨ. ਸ, ਟ. 6.: 516 

ਹਿਊਲੰ'ਡਾਈਟ : ਇਹ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਖਣਿਜ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ _ ਦੇ ਰਵੇ ਇਕ-ਨਤਧੁਰੱਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਖਣਿਜ 
ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਦੇ ਬਣੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-- 

ਹਿਉਲੈ'ਡਾਈਟ (6੩&50160;4,.6ਸ;0); 
ਐਪੀਸਟਿਲਬਾਈਟ(€੩41,5004;,.5ਜ;0) 
ਅਤੇ ਬਰਿਊਸਟੈਰਾਈਟ (52,88 ,3)419506;65149, 

`ਇਸ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ (ਮੌਹ ਪੈਮਾਨੇ 

ਘਣਤਾ 2.18 ਤੋ 2,20 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ' 
ਹੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗਹੀਨ, ਹਿਊਲੈੱਡਾਈਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ 

'ਹ, ਪੁ-ਸੈਕ, ਅਨ, ਸ. ਟ. 6 : 432 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 466 

ਹਿਆਲਯੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ : ਇਹ _ਬਹੁ-ਸੈਕਾਰਾਈਡ, ਪਸ਼ੂ 
ਜੌੜਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜੈੱਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 

1 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਿਆਲਯੂਰੌਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਅੰਬੀਲਾਈਕਲੰ ਕਾਂਰਡ, 
_ਸਿਨੰਵੀਅਲ ਤਰਲ, ਚਮੜੀ, ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਲਟੀਆਂ 
ਅਤੇ ਹੌਰ ਦੂਸਰੇ ਸੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ .ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ ̀  ਹੈ । ਇਸ 

' ਪਾੱਲੀਸੈਕਾਰਾਈਡ ਦੀ ਹਿਆਲਯੂਰੋਨੀਡੇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ 

ਸੰ ਿ ॥੪੮੦੯5 

ਹਿਆਲਯੂਰੌਨਿਕ ਐਸਿਡ ਅਣੂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯ੍ਰਨਿਟ 

ਉਪਰੰਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜੁਲ-ਅਪਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਡਾਈਸੈਕਾਰਾਈਡ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਟ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ` ਨਾਰਮਲ-ਐਸੀਟਾਈਲ ਡੀ-ਗਲ੍ਕੌਸੇਮੀਨ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

੧. 

ਅਤੇ ਡੀ-ਗਲ੍ਹਕਯੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਡਾਈਸੈਕਾਰਾਈਡ, 

ਮੁਢਲਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਹਿਆਲਯੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਅਣੂ ਬਣਾਉ'ਦਾਂ ਹੈ। ̀ - `“ 

`ਡਾਈਸੈਕਾਰਾਈਡ . .ਵਿਚ ਦੌਹਾਂ ਮਾਂਨੌਸੈਕਾਰਾਈਡਾਂ ਵਿਚੰਕਾਂਰ 

ਬੰਧਨ £ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਰਮਲ ਐਸੀਟਾਈਲ-ਡੀ- 

ਗਲ੍ਕੋਸੋਮੀਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ 1 -ਅਤੇ ਡੀ-ਗਲ੍ਹਕਯੂਰੌਨਿਕ , 

ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ 4' ਹੁੰਢੇ ਹਨ । ਪਾੱਲੀਸੇਕਾਰਾਈਡ ਲੜੀ_ 

ਵਿਚ ਡੀ-ਗਲ੍ਹੂਕਯੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ 1 ਦ੍ਰਸਰੇ 

ਨਾਰਮਲ-ਐਸੀਟਾਈਲ-ਡੀ-ਗਲ੍ਹਕੋਸੇਮੀਨ ਯ੍ਰਨਿਟ . ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਪੰਰਮਾਣਹ 

3 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅੰਬੀਲਾਈਕਲ _ਰਿਆਲਯੂਰੋਨਿਕ 

ਐਸ਼ਿਡ ਦਾ ਅਣਵੀ ਭਾਰ 3-8 % 105 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਂ ਹੈ । 
_ -. ਹ, ਖੂ.-ਮੈਕ, ਐਨ, ਸੇ. ਟੋ. 6 : 522 

ਹਿਸਟਾਮੀਨ : ਬੀਟਾ-ਇਮੀਡੰਜ਼ੌਲਿਲ-ਈਥਾਈਲ-ਐਮੀਨ, ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਜੌ ਥਣ-ਧਾਰੀ 

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤੌਤੂਆਂ, ਕਰਝ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੌਂਜਨ-ਤੱਤਾਂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸੀਰੌਟੋਨਿਨ, ਪਾੱਲੀਪੈਪਟਾਇਡਜ਼, ਐਡੀਨਾਇਲ- 
ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਸਟੈਗਲੈਂ'ਡਿਨਜ਼, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਵੀ ਆਟੋਕਾਂ- 

_ਇਡਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਆਟੌਕਾਂਇਡਜ਼, 

ਤਣਾਉ, ਜਲਨ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ _ੜੰਤੂਆਂ 

ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । 

ਕ੍ਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ-3008040 ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੌ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 

_ਘਾਟ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਰੂ- -ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 
ਪਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।. 

ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜੀ. ਬਾਰਗਰ ਅਤੇ ਐਚ. ਐਚ. ਡੇਲ ਨੇ _ 
1910 ਵਿਚ ਕੀਤੀ । ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ, ਹੇ ਫੀਂਵਰ, 

ਦਮਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਐਲਰਜੀ ਰੌਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਰਿੰਡ, ਸ਼ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਕੀੜਿਆਂ 
ਆਦਿ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ 
ਨਾਲ ਟਕੌਰਨ ਤੇ ਲਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਸ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਅਸਰ ਜਾਂ. 

ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੈਸਪੈੱਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ । ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ . 

ਹਰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਡੌਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 

ਛੋੜ ਜਾਂ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਦਗੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀ" ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਸ੍ਹ੍ਹ 

ਰਾਹੀ ਲੰਘਾਇਆਂ ਕੌਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਕਿ _ਆਂਦਰਾਂ 

ਦੇ ਰਸ ਝਟਪਟ'ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਨ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਐਮੀਨੋਐਸਿਡ`_ਹਿਸਟਾਡਿਨ ਕਿਰਿਆ _ਦੁਆਰਾ 

(ਜਿਹੜੀ ਐੱਨਜ਼ਾਈਮ ਹਿਸਟਾਡਿਨ ਡੀਕਾਰਬੋਜ਼ਾਈਲੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾ= 
`ਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੌੜ੍ਹ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਨ _ 
ਮਾਸਟ ਸੈਲਾਂ _(ਬੇਸੋਫਿਲਜ਼) ਵਿਚ `ਜਸ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਸੈਸ਼- _ 
ਲਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ .ਵੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਟਾਮੀਨ 
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ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । . 
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- ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈਪੋਰਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪਾਣੀ 
ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੰਗੇਟਿਵ ਆਇਣਨਾਂ ਵਿਚ, ਨਹੀ"। _ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਤ੍ੂਆਂ ਵਿਚ _ਹਿਸਟਾਮੀਨ _ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ '' 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। _'' ੧ ਇੱ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੁਣ- -ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਫੜਿਆਂ ਅੰਤੇ ਮਿਹਦਾ-ਆਂਦਰ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਿਸਟਾਮੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੌਤ੍ਰ 
ਵਿਚ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੋਈ 'ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ 

ਸ਼ੌਰੀਰ ' ਵਿਗਿਆਨਕ _ ਮਹੱਤਤਾ ..ਦਾ ਅਜੇ, ਤਕ _ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲਗ 
ਸਕਿਆ । ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਮਿਹਦੇ ਐਦਰਲੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਗ੍ਰਣਕ`ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ .ਇਸੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਦੀ ਥਣ-ਧਾਰੀ ` 
ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਂ । ਕਈ ਹੌਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ :--(3) ਤੌੜੂਆਂ ਦੀ ਭੈਨ-ਕੋੜ 

ਵੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੱਖਿਆ, (3) ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੌੜੂਆਂ 
`ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ 

ਹੌਣਾ, (3) ਗਰਭ.ਵੇਲੇਂ, ਗਰਭ-ਕੌਸ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨਾ, 
ਫੀਟਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ । 

ਜਦ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲਾਂ ਡੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਧਰੇ ਪੋਸ਼ੀ-ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੰਗੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਨਬਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀੜ੍ਹ-ਧਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ (ਸਿਵਾਏ ਚੂਹੇ ਦੇ) ਦੇ ਗਰਭ-ਕੌਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਦਰ ਹਿਸਟਾਮੀਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ੀਆਂ 
ਵਿਚ ਕੜਵੱਲ ਧੈ ਜਾਂਦੇ.ਹਨ । ਜਦ.ਕਿ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਕਾਰਨ ਵਸਕ੍ਲਰ 
ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ੀ-ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ-ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ.ਪਸਾਰ ਅਤੇਂ .ਲਨੂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਆਇਤਨ 

` ਘਟਣ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ. ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਉਪਰੈਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦੇਂ ਹਨ । 

ਕ੍ਝ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋ" ਕਢਣ ਦੇ 

ਯੌਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੂੰ 

ਜੌਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਪ੍ਰਤਿਜਨ) ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ" ਕਿਸੇ 
ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਔਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਲੌਬਿਊਲਿਨਜ਼ 

ਵਿਚ ਐੱਟੀਬਾਡੀ ਯੌਗਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ 
-ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੋਤ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਜਨ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਡੋਂ' ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਆਦ ਅੰਤਰਾ= 

- ਨਾੜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ” ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਐਦੌਰ ਦਾਖ਼ਲ'ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਐੱਟੀਬਾਡੀ ਅਤੇ ਐੱਟੀਜਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌੜ੍ਹ 
_ਮਾਸਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ (ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਸਮੇਂਤ) 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਲਤ ਐਨਾ- 
ਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ਾਂਕ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਐੱਟੀਜਨ ਟੀਕੇ ਦਾ 
ਅਸਰ ਵੀ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਟੀਕੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਸਟਾਲੌਜੀ £ ਇਹ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਰਾਹੀ' ਤੰੜੂਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਢਾ ਰੈ । ਤੌਤ੍ਰ 

ਲੇ 



ਹਿਸਟਿਡੀਨ 

ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਰਤਾਂ 

ਵਿਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤੰਤੂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਨਿਭਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਬਹੁ- 

ਸੈੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋੜੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਤੌਤ੍ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਤਰ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਗ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤੋਤ੍ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-- 

ਅਧਿਛੱਦ ਜਾਂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਤੋਤ੍ਰ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਵਾਲ, ਨਹ ਅਤੇ ਕਈ ਗਿਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ.ਬਣਦੇ ਹਨ । 

_ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ । ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ 

ਤੰਤ੍ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਬਾਹਰੋ ਅਤੇ ਐਦਰਂ' ਕੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼੍ਰਾਕ ਜਜ਼ਥ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਰਸ ਤਿਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੰ` ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ 

ਹੈ ।ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ--ਪੱਧਰੇ ਜਾਂ ਸਕੁਐਮਸ 

(ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ 

ਕਾੱਲਮ-ਆਕਾਰ (ਪਾਚਕ ਨਾਲੀ, _ਕਈ _ਗਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਆਦਿ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰੌੱ= 

ਕਾਈ ਵਿਚ ਧਾਂਗੇਦਾਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਬਣਤਰ ਸੈੱਲ, ਅੱਖ, ਕੈਨ 

ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਚੱਖਣ ਡੌਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੱਧਰੇ ਸੈੱਲ ਲਹੂ 

ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ, ਆਂਦਰਾ ` 

ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਐਦਰਸ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਜੋੜਕ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ, ਲਚਕਢਾਰ ਚਰਬੀ, 

` ਟੰਡਨ, ਮੁਰਕਣੀ ਜਾਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੱਡੀ, ਲਹ੍ਹ, ਅਤੇ ਲਚ੍ਹ- -ਬਣਾਉ ਅੰਗ 

ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

'ਜਿਵੇ' ਕਿ ਫਾਈਬ੍ਰੋਬਲਾਸਟ, ਐਕਰੋਫੇਜ, ਲਸੀਕਾਨ੍ਮਾ (ਲਿੰਫਾਇਡ) 

` ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਈਓਸਿਨੋਫਿਲ, ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪਿੰਗਮੇਂਟ ਸੈੱਲ ਆਦਿ । 

`_ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਸਕੂਲਰ ਤੌਤੂਆਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ, ਅਣ-ਇੱਛਕ 

ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਤੌਤ੍ਹ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਸਕ੍ਰਲਰ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਕ 

ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੈ । ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲੀ 

ਜਾਂ ਈਸੋਫੇਗਸ ਅਤੇ ਡਾਇਆਫ਼੍ਹਾਂਮ _ਪੇਸ਼ੀਆਂ _ਭਾਵੇ` ਧਾਰੀਦਾਰ 

ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਰਾ ਵਸ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । ਪੱਧਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 

ਦੇ ਸੈੱਲ ਲੰਬ੍ਰਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ _ਨਿਊਕਲੀਅਸ 

ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ਪੱਧਰੀਆਂ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਸਾਹ, ਪਾਚਕ, ਲਹੂ 

ਵਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਵੈ- 

ਇਛਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਰੁਖ ਕਟਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

_ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਉਕਲੀਅਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ _ਲਭਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ 

ਕਟਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਲੀ- 

ਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਉ੍ਕਕਲੀਅਸ 

ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ.ਗੁਣ ਦ੍ਰਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲਾ 

ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਨਰਵਜ਼ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਤੰਤ੍ੂਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਵੇਗਾਂ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਾੜੀ ਤੌਤ੍ਰ; ਨਰਵ -` 
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ਸੈੱਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਗਲਾਈਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ`ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ. ਦੇ-ਵਖ ਵਖ 
ਐੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਸ-ਤਰੰਗਾਂ ਲੰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀਆਂ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਐਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ- 

ਕਰ ਇਹ ਹਨ--ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬੈਟਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਰਾ ਜਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੈੱਲ 
ਇਕ, ਦੌ ਜਾਂ ਕਈ ਨ੍ਕਰੇਂ ਗੈੱਗਲੀਅਨ ਸੈੱਲ, ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪਰਕਿਜੇ, 

ਸੈੱਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਲਗੀ ਸੈੱਲ, ਗਲਾਈਅਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 

ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ_ਹੌਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਗ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਤੌਤ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋ" ਦੋ ਜਾਂ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋ" ਵੱਧ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਸਟਾਲੌਜੀਕਲ ਢੰਗ--ਤੌਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਉਂਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ.ਲਈ ਸੈੱਲ 
ਪਾਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । ਲਹੂ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਪਤਲੇ ਤੌੜ੍ਰ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਪੌਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਰ 
ਤੌਤ੍ਰਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀਨ ਜਾਂ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੀਲੌਡੀਅਨ ਵਿਚ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਮਾਈੜ੍ਰੇਂਟੋਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਛਿੱਲੜਾਂ (ਲਗਭਗ 

11000 ਸਿ. ਮੀ.) ਕੱਟ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮੀਆਈ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ 
ਤੌਤੂਆਂ ਦੇ ਕੀਮੀਆਈ ਗੁਣ ਖ਼ੂਰਦਬੀਨ ਹੇਂਠ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੁਰਦਾ 

_ਤੌਤੂਆਂ ਜਾਂ ਰੌਗੀ ਤੰਤ੍ੂਆਂ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ 

ਰਸੌੈਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਘੋਖਣਾ ਰੌਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੌ` ਠੀਕ ਢੋਗ ਨਾਲ ਦਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

=-ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਹਿਸਟਿਡੀਨ : ਇਹ ਇਕ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ 
ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ 

ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :--(1) ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਨਮਾਪਨਯੌਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ £%' 

ਜਾਂ ਵਿਯੋਜਨ ਸਥਿਰ; (2) ਆਈਸੋਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਭਸ਼ 

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੌਂ-ਧਰੁਵੀ ਆਇਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਗਮਨ 

ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ; (3) ਧਰੂਵਣ-ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਧਰੂਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 

1000 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਵਿਚ 100 ਗ੍ਰਾ. ਵਾਲੋਂ ਘੋਲ ਦੇ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 
ਵਿਚੋ ਲੰਘਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ-ਪ੍ਰੰਜ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ _(4) ਘੁਲਨ- 

ਸ਼ੀਲਤਾ । 

ਹਿਸਟਿਡੀਨ ਵਿਚ ਇਮੀਡਾਜ਼ੌਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖਾਰੇ _ ਘੋਲ 

ਵਿਚ ਡਾਈਐਜ਼ੋਕ੍ਰਿਤ ਸਲਫ਼ੈਨੀਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ 

ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,(ਪਾੱਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ) । . 

ਹਿਸਟਿਡੀਨ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬਾੱਕਸੀਲੋਸ਼ਣ ਨਾਲ _ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਂਵੀ' 

ਮੈਟਾਬਾਲਿਕ ਨਿਮਨਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੌ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵ- 

ਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :--- 

੪੯===€ --6ਮ;-€--€00॥ , 

ਸੀ 
੮੪ (੦ ਸੰਟਿਡੀਨ) 
॥6==== €-- 68 == 64੧ 6੦੦0 
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ਰਿ ੫ ਰ ੭ 
"੯ (ਕੁਝੈਕੇਨਿਕ ਔਖੇ ` 

ਰਿ ਨ (ਫਾਰਮਐਮੀਡੋ ਗਲੂਟੋਮਿਕ 
੨ਸੈਸਿਡ) 

25” ਸੈੱ'. ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਿਡੀਨ ਦੇ ਐਲ-ਆਈਸੋਮਰ (ਸਮ-ਅੰਗਕ) 
ਭਾ ॥੧,(੮੦0ਜ); ]/੮੧(੧0੧632੦16); 7੨;(0ਿਸ;”) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 

1.89;"6.00 ਅਤੇ 9.17 ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਆਈਸੋਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ 

ਪੁਆਇੰਟ 7.59 ਅਤੇ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲਤਾ 4.39 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ 100 

ਮਲੀਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਮੈਂਕ, ਐਨ. ਸ.ਟ. 6 : 457 

ਹਿਸਟੀਰੀਆ ੩ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਰਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਨੌ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜ 

ਤਰ ਪੈਦਾ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ” ਕਿ ਸ੍ਰਝ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਉਲ- 

ਹਣਾਂ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਨਿਉਰਾੱਸਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 

ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗਨੀ ਜਾਂ _ਰਚਨਾ- 

ਤਮਕ ਰੌਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ [ 

ਤਬਦ 'ਹਿਸਟੀਰਾ' ਤੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਭ- 

ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਗਰਭ-ਕੌਸ਼ ਸਬੰਧੀ 

ਵਗਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ 

ਡੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ 

੧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ' ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਢਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ 

ਤੇੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਆਮ ਭੌਰ ਤੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ 

ਰੌਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧੜ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹ੍੍ੰਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਟੀ- 

ਤੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋ` ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਪੱਟ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਨਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਣਪ, ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ) 

ਹਚੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀਪਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 

ਹਾਕਮਾਨਾ ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ 

ਵਚ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸ੍ਰਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਰਕ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ 
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ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਟੀ- 
ਰੀਆ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ 'ਚਿੰਤਾ' ਇਕ ਭੌਤਿਕ 

ਲੱਛਣ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਸੂਝ-ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਸੈਵੇਦਨਾ 
ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਸੂਝ ਤੋਂ` ਲੈ ਕੇ ਸੂਝ ਦੀ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਅਣਹੋ`ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
ਇਸ ਸੂਝ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ-ਸੂਝ-ਵਿਗਾੜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾੜੀ 
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । 

ਪ੍ਰੋਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣ 
ਤੇ ਝਟਕੇ, ਸੈਗੜਾਅ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾੜੀ-ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾ- 
ਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨਿਊਰੋਮਸਕੁਲਰ ਅਪਰੇਟਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ' 
ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਿਸਟੀਰੋਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ-ਐਨਸੀਫੈਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲਈ 
ਹਰਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੌਰ ਪ੍ਰੋਰਕ ਹਲਚਲ ਵਿਚ ਹਿਸਟੀਰੀਆ 
ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਕ ਜਾਣਾ, ਖੰਘ ਆਉਂਣੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਕਾਰਨ--ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਾਇਰੋ ਜੇਨਟ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਚਿਠਿਤਸਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰੀਰਕ 
-ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ । ਜੋਨਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ 
ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਮਾਂਦਰ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੋੜਨ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ਲਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੌਗਤਾ 
ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਜੇਨਟ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਾਲੌ” ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਿਖੜਵੀ” ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ 
ਜੇਨਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਇਕ 
ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੌਗੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਰੌੰਦੇ 

ਹਨ । ਸਭ ਤੌ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਫਰਾਇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ।ੂਹੈ ਜੋ ਮਨੋਂ-ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੈਸਥਾਪਕ ਸੀ । ਮਨੋ-ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ 
ਦੇ ਦੋਵੇ' ਤਰੀਕੇ _ਅਤੇ_ ਅਧਿਐਨ _ਫਰਾਇਟ ਦੇ ਹਿਸਟੀਰੀਆ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨੁ । ਫਰਾਇਟ ਨੇ ਇਹ 

ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੌਨਿਊਰੋਸਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਅਚੇਤ ਖਾਹਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਕਾਰਨ ਪੌਦਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਚੇਂਤ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਵੇਗਾਂ ਨਾਲ ਸਥੰਧਤ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਲੋ ਅਵੇਸਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ̀ ਵਾਲੀ 

। ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਦਲਵੀ' ਜਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹਿਸ- 
ਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਸੌਮੈਟਿਕ ਲੱਛਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਵੀ' ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਅਜੋ ਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ" ਲਗ ਸਕਿਆ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ 
ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਫਰਾਇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ । 

ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕੜਵੱ£ ਪੈਣਾ, ਦਬੀ ਹੋਈ ਲਿੰਗ ਖਾਹਸ਼ ਨੂੰ 

ਹਿਸਟੀਰੀਆ 
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ਦਰਸ਼ਾਉ' ਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ -ਲੱਛਣ. ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ. ਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ।-ਜਦ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਤਾਂ ਹਿਸ਼= 
ਟੀਰੀਆ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ. ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਦਬਾਅ 
ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ.ਹਟ ਵੀ-ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ 
ਕਈ ਵਾਰ ਅਬੜਵਾਹੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰ ਕਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ-''ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰ”. ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'', 

“ਮੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ'' ਆਦਿ । ਹਿਸਟੀਰੀਆ 
ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੀਕ 
ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦ- 

ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਟਰੌਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ . ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼- 

ਕਲ ਇਹ ਪੋਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ 
ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੀ ਨਿਊਰੌਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ- 
ਪੱਖੀ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਖ਼ਕ ਤੱਥ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।- ਫਰਾਇਟ ਇਸ- ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਹਿਸ਼ਟੀਰੀਆ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ. ਉਡੀਪਸ ਸਮੇ 
(ਤਿੰਨ ਜਾਂ,ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ) ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ .ਇਹ 
ਉਡੀਪਸ;ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਕੇਸਾਂ'ਵਿਚ ਵਿਅਕ- 
ਤੀਂਤਵ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ 
ਗ੍ਰੰਝਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, -ਜਿਸ ਸਮੇ' _ਕਿ-ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ 
ਪਿਉ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਚੌ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ̀ ਵਧਣ ਕਾਲ ਸਮੇ" ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੱਈਆ _ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਹਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ` ਨੂੰ ਹਿਸਟੀਰੀਆ- ਲੱਛਣਾਂ- ਵੱਲ ਲੰ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ਸੀਅਤ' ਵਿਚ-ਜਜ਼ਬਾਤੀ 
ਅੱਲੜ੍ਹਪਣ, ਸੁਝਾਉਣ ਯੋਗਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਦਾ 

ਆਸਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ̀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਬਰ 
ਖਾਹਸ਼, ਝਗੜਾਲ੍ਹ ਸੁਭਾਅ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਲਾਜ--ਹਿਸੋਟੀਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਲੱਛਣਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਲੂਰਕੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ` ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ । ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ” 

ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਹਿਸ- 
ਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ' ਹੋ ਸਕਦੇ ' ਹਨ, ਜਿਸ' ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਨਾਲ 'ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ` ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ 
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 'ਰਿਸਟੀਰੀਆ-ਲੱਛਣ ਬਦਲਿਆ 
ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਰੋਗ'ਮੂੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਪੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 
ਹੋਠ ਲੁਕੀ ਉਲਝਣ ̀ਦੇ ਸਚੇਤਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ̀ ਮਨੌ“ਚਿਕਿਤਸਾ `ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਮਨੌਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ . ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰ- 
ਦਾਇਕ.ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 1002 

_ਹਿਸਟੋਪਲਾਜ਼ਸੋਸਿਸ : ਇਹ ਮੁੱਖ ਡੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉੱਲੀ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਲਗਦੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਛੂਤ ਦੀ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਉੱਲੀ ਹਿਸਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੈਪਸੁਲੇਟਮ (ਸਨ0/65%੪ 660/6/079) 

ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ.ਉੱਲੀ ਦੇ ਦੋ-ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਹਨ । ਉੱਲੀ 
ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ, 
ਕਬ੍ਹਤਰਾਂ, ਚਾਮ-ਚੜਿੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੇ 'ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ 
ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ” ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਚਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਛੂਤ ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ` ਆਉਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਿਸਟੋਪਲਾਜ਼ਮੌਸਿਸ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ 
ਕਿਸਮ ਛੌਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀ” ਜਾਂ 
ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲਗ਼ਭਗ 50 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦੇ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਪੈਥਾਲੌਜੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 
ਸਾਰੀ ਦ੍ਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਲਾਜ--ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਫੋਟੈਰੇਸਿਨ-ਬੀ, ਸਲਫ਼ੌਨੋ- 

ਮਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਇਕ 
ਸਿੱਥ 'ਹੋਇਆ `ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ: ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 64 ; ਸਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 458 

ਹਿਸਟਰੇਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ : ਸੈੱਲਾਂ, ਤੌਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਮੁੱਚੇ ਜੀਵ ਜਾਂ 
ਪੌਦੇ ਦੇ ਐੱਕਸ-ਰੇਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੇਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ।'ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਐੱਕਸ-ਰੇ ਵ਼ਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ 
ਹੌਣੀ_ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੌਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੌਤੂਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਤ-ਔਸ਼ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਕਸ-ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ । 

_ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਤੰਤ੍ਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਥੱਲੇ 
ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਾਹੀ ਵਿਕੀਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ" ਲੰੱਨਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਕਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ 
ਕੰਮ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈੱਨਜ਼ ਪਰਾਵਰਤੀ` ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਦਰਪਣ ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦੌ-ਦਰਪਣ ਸਿਸਟਮ' 
ਵਿਚ ਦੌ ਸਿਲਿੰਡਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤ੍ਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਦੇ 
ਲੰਬ -ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ-ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਲੈ ਸਕੇ । ਲੈੱਨਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਕੁਝ' ਵਿਪਥਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭੇਦਨ' ਸ਼ਕਤੀ 
0.2 # ਤੋ ਉਪਰ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਮ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਕਸ-ਕਿਚਨਾਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਥਨਾਂ ਦੇ 'ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ` ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਘੱਟ 
ਵਿਪਥਨ ਤਕ ਫ਼ੌਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇਰ 
ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਸੀਕਰਿਤ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤੌੜ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸ਼ਕਦੀਆਂ -ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ 
ਨਗੀ” ਦਿੰਦੇ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹਿਸਟੌਰੇਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤੋ ਜੀਵ 

ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਾਪੇਖੀ-ਪੌਜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

ਹੈ । ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 
ਖ਼੍ਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਫ਼ਿਲਮ 
ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਡੋਨਸੀਟੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਮ _ਪਰਿਲੌਕਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਰ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 259 

ਹਿਸ਼ਲਵੁਡ, ਸਰਸਿਰਿਲ ਨਾਰਮੈਨ : ਇਸ ਐਗਰੇਜ਼ ਰਜਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੂਨ, 1897 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਸਟ-ਮਿਨਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਕਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆੱਕਸਫੌਰਡ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬੈਲਿਓਲ ਕਾਲਜ, ਟਰਿਨਟੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐੱਕ- 
ਸੀਟਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੈਲੋਂ ਰਿਹਾ । 

1937 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆੱਕਸਫੌਰਡ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦੇ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲੀ. ਦੇ ̀ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 19329 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ 
ਸੋਸਾਇਟੀ _ਦਾ ਫੈਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1943 ਵਿਚ ਡੌਵੀ ਸੈਡਲ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਰਾਇਲ 

ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ । ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆਂ ਗਿਆ । ਇਹ 1946 

ਤੋ 1948 ਤਕ ਕੈਮੀਕਲ-ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਸਾਲ 

1948 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਣਵੀ ਗਤੀ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛੋ" ਇਸਨੇ 'ਰੌਗਾਣੂਆਂ' ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ 
ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾ- 
ਤਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ੍ਆਂ ਦੇ' ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐੱਨ- 
ਜ਼ਾਈਮ. ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੌ ਉਸ ਦਵਾਈ-ਦੇ ਅਸਰ. ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰ 
ਦਿੰਦੇ.ਹਨ । ਇਸ-ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਾਈ .ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੋ ਤਾਂ 

ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰ" ਖ਼ਤਮ ਜੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

1956 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੰਮੀਕਲ` ਕਾਈਨੰਟਿਕਸ 'ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ' ਕੀਤਾ । ਇਸ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਪੁਸਤਕਾਂ “ਦੀ ਕਾਈਨੈਂਟਿਕਸ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇ'ਜ (1926)" ਅਤੇ 
'ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਂਟਿਕਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ (1946)' 
ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 515 

ਹਿਸ, ਵਿਲਹੈਲਮ £ ਇਸ ਮੌਢੀ ਕਾਰਡਿਆਂਲੌਜਿਸਟ (ਹਿਰਦਾ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ) ਦਾ ਜਨਮ 29 ਦਸੈਬਰ, 1863 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ 
ਵਿਚ ਬਾਜੈੱਲ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦ' ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ` ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਸੀ। ਸੈਨ 1907-26 ਤਕ ਹਿਸ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 

ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਫਲੀ ਪੋਸ਼ੀ- 

`.219 ਹਿਸ਼ਾਂਰ 

ਦਾਰ ਭਿੱਤੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ-ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 
(1893) ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿਸ ਦਾ ਬੰਡਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ'ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ` ਇਹੀ ਰੋਸ਼ੇ, ਸੰਗੜਾਉ'ਦੀ 
ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ `ਭਾਗਾਂ` ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ` ਵਿਚੋ” 

ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ! ਕਿ. ਦਿਲ.- ਦੀ.ਧੜਕਣ, 
ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਾਂ.ਸ਼੍ਰੂਹੰਦੀ ਜੈ. । 

10 ਨਵੰਬਰ, 1934 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇਂਟਲ- ਵਿਖੇ `ਇਸ'ਦੀਮੌਤ-ਹੋਂ 
ਗਈ । 

ਹਿਸ਼ਾਮ ਇਬਨ (ਮੁਹੇਮਦ) ਅਲ-ਕਲਬੀ : ਇਹ ਇਕ. ਅਰਬ 
ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿੱਧ ਇਤਿ- 
ਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਰਸਮ 
ਰਿਵਾਜਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੰਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ । ਇਸਦਾ 

ਜਨਮ 747 ਈ. ਤੋ` ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਫ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਲੋਂ 
ਲਿਖੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਵੇਰ- 
ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪੂਰਵ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ 
ਇਸਲਾਮੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ 
'ਜਮਹਾਰਾਤ ਅਨ-ਨਸਬ' ਇਸਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 
'ਕਿਤਾਬ ਅਲ-ਅਸਨਾਮ' ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਰਵ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੋਂ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ 
ਮੌਤ ਕ੍ਰਫ਼ਾ ਵਿਖੋ 819/821 ਈ, ਵਿਚ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 61 

ਹਿਸਾਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ਼ ਦਾ.ਇਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ਼-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਨਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਪੰਜਾਬ), 
ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ_ਮਹਿੰਦਰ- 
ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜ 
ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਪੱਧਰੀ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰਝ 
ਰੌਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ । ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚੋ" ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 6, 331 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 1496534. 
(1981) ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਖ੍ਰਸ਼ਕ ਹੈ । ਲਗਭਗ 15 
ਮਾਰਚ ਤੋਂ` ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੀਕ ਇਥੇ ਗਰਮ _ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ 
ਹਨ 1 

ਇਥੇ ਵਰਖਾ-ਬਹੁਤ ਘੱਟ .ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਵਰਖਾ _ ਘੱਟ_.ਹੌਣ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ -ਅਕਸ਼ਰ ਖਰਾਸ਼.਼ੌ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖ਼ੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਜਰਾ, _ਛੌਲੇਂ, ਜੌ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ 

ਅਤੇ ਗੈਨਾ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ,ਹਿਸ਼ਾਰ 
ਹਨ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 590; ਇੰਪ ਗ. ਇੰਡ, 13 : 144 

ਹਿਸ਼ਾਰ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਇਜ਼ੇ 
ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਦਾ- ਸ਼ਦਰ-ਖ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ॥.. ਫਿਸ਼ਾਰ 

ਸ਼ਹਿਰ ਫੀਰੌਜਸ਼ਾਹ.ਤ੍ਰਗ਼ਲਕ ਨੇ.ਸੈਨ 1356. ਵਿਚ:ਅਪਣੇ . ਨਾਂ `ਡੇ 
ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ. ਇਸੇ. -ਕਜ਼ਕੇ ਹਿਸ਼ਮਰਿ 

ਫੀਰੌਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਫੀਰੌਜ਼ਾ ਹਣ ਕੇ ਇਕੱਲਾ .।ਰਿਸ਼ਾਂਡ਼ 
ਰਹਿ ਗਿਆ । ਪਹਿਲੌ` ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਾਂਸੀ ਦੀ ਸਿਕਦਾਰੀ 



ਹਿਸਾਰ - 

ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਥੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਰੌਜ਼ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਵਿਚੋ 

ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ । 

ਸੰਨ 1398 ਵਿਚ ਤੈਮ੍ਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਟਨੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ 

ਕੇ ਜਦ-ਉਹ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਲੌਕ 

ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਤੈਮੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਐਤ 

ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ.ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1408 ਵਿਚ ਹਿਸ/ਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ 

ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਗ਼ਲਕ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ 

ਤਹਿਤ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ । ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋਨ 1411 ਵਿਚ ਸਯਦ ਖ਼ਿਜ਼ਰ 

ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਨ 1414 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਬਣ ਗਿਆ । ਬਹਿਲੌਲ ਲੌਧੀ ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖ਼ਾਨ ਦੀ 

ਜਾਗੀਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲ ਇਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ 

ਘਟਨਾ ਨਹੀ'` ਹੋਈ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੋਂ ਸੈਨ 1707 ਵਿਚ ਇਥੇ 

ਸ਼ਾਹਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਕਸ੍ੂਰੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1738 ਵਿਚ 

ਨਵਾਬ ਕਾਮਗਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫੌਜ਼= 

ਦਾਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਔਲੀਆ ਖ਼ਾਨ । ਸੈਨ 1731 ਤੋ ਫੂਲਕੀ ਮਿਸਲ 

ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਜਾ ਉਗਰਾਹੇ । ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮ੍ਹੰਮਦ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾ- 

ਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ 

ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਅੜ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਸੈਨ 1783 ਤੀਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ੍ਹਮਤ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਮਿਲਵੇ” 

ਜਤਨ ਅਕਾਰਥ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 

ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਸੈਨ 1783 (ਚਾਲ੍ਹੀਏ 1840 ਬਿਕਰਮੀ) 

ਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ 

ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛੇਂ ਹਟ ਗਏ ! 

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ (ਜਾਰਜ 
ਟਾਮਸ) ਇਥੋ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ 
ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ 

ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਬੁਰਕਾਂ 
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਰਜ ਟਾਮਸ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 
ਨੂੰ ਭਜ ਗਿਆ । ਛੇਂਤੀ ਹੀ ਪਿਛੋ' ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਅਤੇ ਲਾਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਗਾਉ” ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1803 ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਨ 1947 ਤੀਕ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ । 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੈਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 

ਰਾਜ `ਦੇ ਪੁਨਰਗਨਠਨ ਮਗਰੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ 
ਗਿਆਂ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੰ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਕੌਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ । ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਲ 
ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । ਇਥੇ ਦੋ ਆਰਟ ਅਤੇ 

ਸਾਇੱਸ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਪਸ਼੍ਹ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ _ਬਹ੍ਹਤ ਵੱਡਾ 

ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (1970) ਵੀ ਇਸੇਂ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । ਇਥੇ ਸ੍ਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

`ਆਬਾਦੀ--ਸੈ, 
(1981), 

ਖੋ,-137, 361; ਸ਼ਹਿਰ-131, 309 
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2915" ਉ. ਵਿਥ,; 75947" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੂ.- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ.11 : 590 ! ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 144 

ਹਿਕਸ, ਏਲੀਅਸ : ਇਹ ਫ਼ਰੈੱਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਮ-. 
ਰੀਕਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਾਰਚ, 1748 ਈ,. ਨੂੰ 
ਹੈੱਪਸਟੈੱਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ 

ਲਾਹਨਤ ਤੋ` ਰਾਂਹਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ 

ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਕੈਰੇਲੀਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 
ਵਿਚ ਰਿਚਮਾਂਡ ਤੱਕ ਦੀ 40,000 ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਸੁਤੌਤਰ ਹੋਏ ਗ਼੍ਰਲਾਮਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ 

ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਬਸਤੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੂਯਾਰਕ ਵਿਚ 
ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ । 

ਇਹ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਗ਼ੁਲਾਮਾੰ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 1811 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ 

ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ 'ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਨ ਦੀ. 'ਸਲੇਵਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ. 
ਦੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨਜ਼ ਐੱਡ ਦੇਅਰ ਡਿਸੰਨਡੰਟਸ' ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨਾ ਛਪੀਆਂ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ਰੈਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਧੜੋਂ 
ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 

ਲੱਗਾ । 

ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ _ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ _ਸਰਮਨਜ਼ 
(1828), 'ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਨ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ (1811) ਅਤੇ 
'ਦੀ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਏਲੀਅਸ ਹਿਕਸ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1830 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ--.ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 474;"ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5.: 29; ਐਨ. ਅਸੈ, 
`14:169 

ਹਿੰਕਸ, ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ : ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ 
ਜਨਮ 14 ਦਸੈਬਰ, 1807 ਨੂੰ ਕਾਰਕ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਵਿਖੇਂ ਹੋਇਆ । 
1833 ਵਿਚ ਇਹ ਯਰਕ (ਹੁਣ ਟਰਾਂਟੋ) ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ 
ਇਸਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਫਾਰਮ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 
ਸੁੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 1841 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਯ੍ਰਕਤ. 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ।. 

1842-43 ਅਤੇ 1848-51 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਰਾਬਰਟ ਬਾਲਡਵਿਨ. 

ਅਤੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰ ਲ੍ਰਈ, ਲਾਅ ਫਾਂਨਟੇਨ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਕ 

ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ । 1851 ਵਿਚ ਹਿੰਕਸ ਏ. ਐਨ. ਮੌਰਿਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਇਹ 1854 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ 

ਪਰਸਪਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮੇਂ` ਲਾਰਡ ਐਲਗਿਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੂੰ 1855 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਬਾਰਬੋਡੌਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੰਡਵਰਡ 

ਆਈਲੈੱਡਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1862 ਵਿਚ 

ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੀਆਨਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ । 1869 ਵਿਚ 

ਇਸਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਰੋਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆਂ 

ਗਿਆ । ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰ `ਜਾਹਨ ਮੈਕਡਾਨਲਡ 
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? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਟਸਨੇ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਹਫ ਐਲਨ ਨਾਲ 
ਹਸਫਿਕ ਰੋਲਵੇ ਸਬੈਧੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ 
ਹਾਲ ਹੀ 1873 ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਦੇ ਤੌ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 
ਏਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ” ਛੋਤੀ ਹੀ ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਨਫਡਰੋਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਇਸ਼ੋਰੈੱਸ ਕੈਪਨੀ ਅਤੇ ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਬੈਕ 
7ਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਜੋ 1879 ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੌ' ਟ 
ਤਹਾ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 18 ਅਗਸਤ, 1885 ਨੂੰ ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਵਿਖੇ 
'ਈ । 

ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈੱਫ਼ਲਿਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ! ਇਸ 

ਆਂ ਮੁਖ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ' (1877) 
ਤੇ 'ਰਿਮਿਨਿਸੈੱਸ (1884) ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬਿ. 11 : 503 

ਹਿਕਮਤ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
!ਈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਧਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ 'ਯਵਨਾਨੀ' 
7 ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋ ਬਾਹਰਲੀ 
ਰ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਲਛ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ 
ਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋ ਹਿਕਮਤ ਇਕ ਹੈ । ਜਿਸ 
7 ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

7ਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਇਸ ਦੇ 
।ਜ ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੈਦਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇ' ਤੋ” 
। ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਕੀਮ ਭਾਰਤ ਆਏ, 

'ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵੀ 
ਭਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛੋ" ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਸਮੇ 
_ਪ੍ਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ- 

ਣਾਲੀ (ਆਯੂਰਵੇਦ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਹਲ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੋਂ 
ਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਈਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ 
ਤਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ । ਮਿਸਰ ਦੀ 
ਤਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋ” ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ 
) ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਏਬਰਜ ਧੈਪੀਰਸ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਿਖਣ 

ਮਾਂ 1600 ਪੂ. ਈ. ਮੈਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਤਾ _ਲਗਦਾ ਹੈ 
; ਇਸ ਤੋ` ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਥੌਸ ਨੇ ਇਲਮ-ਤਿੱਥ 

ਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ 6000 ਪੂ. 

।. ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ 
`ਦੂਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀਰੋਡੌਟਸ ਸਮੇ” 
00 ਈ. ਪੂ. ਸਿਖਰਾਂ ਤੋ ਪੁੱਜੀ । ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੌਪੋਟੋਮੀਆ ਦੇ 
'ਲ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਬੀ ਦੇਵਤਾ 

ਸਕਲੀ ਬਿਊਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱ= 
ਤ ਸੀ । ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਅੱਗੇ ਮੋਦਰ ਵਿਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
`। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਦੀ 

ਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ` ਰੌਗ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਭਦਾ ਸੀ, ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਤੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਲਾਜ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੰਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ 
ਦਵਾਕੇ ਮੈਦਰ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਂ 

ਹਿਕਮਤ 

ਕੌਈ ਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਗ ਤੇ 
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਿਥੈਗੌਰਸ 

498 ਈ. ਪੂ. ਰਾਹੀ' ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੌਮਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਅਖਾ 
ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣੀ 'ਗਿਆਨ ਤ੍ਰੇਹ' ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ । 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਿਪੌਕਰੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਪੁੱਜਕੇ ਹੌਰ ਵੀ 
ਸਮਰਿੱਧ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
(€60%੦ .ਸ7੦੪੬6) ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ _ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾੰ 

ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੰਹਦਾ ਹੈ । 

'ਹਿਪੌਕਰੇਟੀਜ਼ ਓਥ' (0੪%) ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੂਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰ- 
ਮਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਰਸਤ੍ਰ (384-322 ਈ. ਪੂ.) ਨੇ ਵੀ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਕੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਹਕੀਮ 

ਜਾਲੀਨ੍ਹਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 
ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੈਨਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉਸਦੇ 
ਚੱਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਦੇਹ ਦੇ ਹਰ ਐਗ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ 
ਵੇਖਿਆ । ਜਾਲੀ ਨ੍ਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਨਾਂ '24007੬62&6” ਹੈ ਜੋ 22 ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ 
ਸਮੇ" ਦੌਰਾਨ ਜਾਲੀਨ੍ਹਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਥੀਉਫਰੈਸਟਸ ਅਤੇ ਡਾਇਓਸ= 

ਕਾਰਿਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸ਼ ਧੇ- 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਹਰਫ਼ੀ- 
ਲਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 
ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ! ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਰਾਸਿਸਟਰਾਟਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਸਕੈਦਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੈ । ਹਰਫੀਲਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ 
ਵਾਰ ਵਾਤ-ਨਾੜੀ ਸੈਸਥਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । 
ਇਥੇ ਪੁਜਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ _ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 
ਅੰਧਕਾਰ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਰੋਮਨਾਂ ਰਾਹੀ" ਇਹ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਿੱਅਤਾ ਧਾਰਾ-ਸ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿਧੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਤਕ 
ਪੁਜਦਾ ਰਿਹਾ। __ 

ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਰਬ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 
ਸਮੇ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪਰ 

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲੀਫਾ-ਹਾਰੂਨ-ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ 

ਸਮੇ" ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰਕ (ਸ਼ਰਕ) ਸੁਸ਼ਰਤ (ਅਰਬ-ਅਰੰਸਦ) 
ਤੇ ਅਸਟਾਂਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਅਸਤਾਗਾਰ) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਕਰ- 
ਵਾਏ ਗਏ । ਜਾਰਜ ਲੇ 255 ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਲ, ਮੈਕ 

ਤੇ ਬਾਜੀਗਰ ਤਿੰਨ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਯਹੀਆ-ਬਿਨ-ਖ਼ਾਲਿਦ-ਬਰਮਨੀ ਨੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 

ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਗ੍ਰੰਥ 

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਆਬਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ'ਈਰਾਨ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਕ ਅਰਬੀ ਹਕੀਮ ਅਲੀ-ਇਬਨ= 
ਰਬੂਨ ਨੇ 'ਫਿਰਦੌਸ-ਉਲ-ਹਿਕਮਤ' ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 800 ਈ. ਵਿਚ 

ਰਚਿਆ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ 
ਬੜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ” 



ਹਿਕੌਰੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭਾਵ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸੈਗਮ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੌਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਤੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ । 
ਮ੍ਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਹਰਾਸ-ਕਾਲ ਸੀ । 

ਮਲ ਸਿਧਾਂਤ-- ਨ 

ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬ੍ਲੇ ਪਰ ਇਸ 

ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ । ਅਨਾਸਰ (ਮਹਾਂ- 
ਭੂਤ); ਮਿਜਾਜ਼ (ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ), ਕੂਬਾ (ਬੀਰਜ਼ ਜਾਂ ਬਲ); ਤਬਾਂਯ ਅਜ਼ਾਂ 
(ਅੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ), ਅਰਵਾਹ (ਵਾਯੂ-ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਓਜ); ਅਖ਼ਲਾਤ (ਦੋਸ਼); 
ਨਬਜ਼ (ਨਾੜੀ); ਕਰੂਰਾ (ਪਿਸ਼ਾਬ); ਬੋਲਵ ਬਰਾਜ਼ (ਮਲ-ਮੂਤਰ); ਅਲਾ- 
ਮਾਤ ਕੁਲੀਆ ਵਾ ਜੁਜ਼ਈਆ (ਲੱਛਣ); ਅਸੂਲ ਇਲਾਜ (ਚਿਕਿਤਸਾ 
ਸੂਤਰ); ਅਸੂਲਤਗਜ਼ੀਆ (ਆਹਾਰ ਵਿਧੀ) ਜਿਹੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀ” ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਅਰਕਾਨ, ਮਿਜਾਜ਼, 
ਅਖਲਾਤ, ਅਜ਼ਾ, ਅਰਵਾਹ, ਕੁਵਾ ਤੇ ਅਫੁਆਲ, ਇਹ ਮਾਨਵ-ਪ੍ਰਕਿਰ- 
ਤੀ ਦੇ ਮੂਲਤੱਤ ਮੌਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੈਵਾ ਨਾਤ, ਨਬਾਤਾਤ 

ਅਤੇ ਮਾਦਨੀਆਤ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ 
ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਅਰਜ਼ਖਾਕ), ਜਲ (ਆਬ), ਤੇਜ (ਆਤਿਸ਼) 

`ਤੇ ਵਾਯੂ (ਹਵਾਅ-ਬਾਦ) ਤੋਂ" ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ 
ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਅਤਦਿਲ ਤੇ ਗਰਮੋਅਤ ਦਿਲ ਦੋ 

ਤਚ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

'ਸੌਦਾ, ਸਫਰਾ, ਬਲਗ਼ਮ ਤੇ ਖ਼੍ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 

ਦਾ ਨਾਂ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਮਤਾ ਹੈ । ਸਫਰਾ 
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ਼ਣ ਤੇ ਰੁਕਸ਼, ਬਲਗ਼ਮ ਦਾ ਸੀਤਲ ਤੇ ਸਨਿਗਧ (ਥੰਧਾ) 
ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਉਸ਼ਣ ਤੇ ਸਨਿਗਧ ਤੇ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸੀਤਲ ਤੇ ਰੁਕਸ਼ ਹੈ । 
ਅਬੂ-ਤਿੱਥ ਬ੍ਰਕਰ/ਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੂਨ ਵਿਚਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 
ਨਿਖੋੜਿਆ, ਉਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਖ਼ਨ ਵਿਚਲਾ ਸਫ਼ੈਦ ਤੱਤ ਬਲਗ਼ਮ, ਪੀਲਾ 
ਤੱਤ ਸਫਰਾ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੱਤ ਸੌਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀ 
(ਹਿਕਮਤ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ । 

ਸਾਹਿਤ--ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਰਬੀ, 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ ਇਹੋ 
ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮ੍ਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ 

ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬਝੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 
ਰਹੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਕਰਾਬਾ 
ਦੀਨ ਕਾਦਰੀ, ਤਿੱਬ-ਯ੍ਰਸਫ਼ੀ, ਤਿੱਥ-ਅਕਬਰੀ, ਜਿੱਬ-ਦਾਰਉਲ-ਸ਼ਫ਼ਾ ਤੇ 

ਜਾਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੌਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ- 
ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ । 

___ ਔਸ਼ਧ ਪ੍ਰਯੋਗ--ਜੋ ਨਸਖੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 
_ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਹੈ । 

_ ਅਰਕ, ਸ਼ਰਬਤ, ਜਵਾਰਿਸ਼, ਮਾਜ਼ਹਨ, ਕੁਸ਼ਤੇ, ਹੱਥ (ਗੋਲੀਆਂ, ਕਰਹਲ, 
_ ਸੁਰਸੇ') ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । 

ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ--ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ 
` ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਠਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ . 
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ਸਮੇ ਸਮੋ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਯੁਰਵੇਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਹੱਦ ਤੂਯੀ 

(ਚਰਕ) ਸਸ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸਟਾਂਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਰਬੀ ਵਿਚ 
ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 

ਦੌਸ਼-ਉਲ-ਹਿਕਮਤ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 
ਹੈ । ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੇਤਨ) ਪੰਚ ਮਹਾਂ- 
ਭੂਤਾਂ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਤੇਜ, ਵਾਯੂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼) ਤੋ" ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
ਹਿਕਮਤ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਭੂਤ (ਅਨਾਸਿਰ) ਮੈਨੇ 
ਗਏ ਹਨ । ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ । 
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ, ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਤੇ ਕਫ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਮਹਾਂ= 

ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੌਨਦਾ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸੌਦਾਂ, ਸਫ਼ਰਾ ਤੇ ਬਲਗ਼ਮ, 
ਸਾਡੇ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ਹੀ ਹਨ । ਖ਼੍ਨ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ 
ਨਹੀ ਮੈਨਦਾ । ਉੱਜ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਸੁਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ 

ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਅਖਲਾਤ 
ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਅਵਸਥਾ 'ਅਰੋਂਗਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਬਿਗਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੌਗਤਾ ਹੈ । 

ਔਜ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-- ਧਰਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਨੀ, 

ਨਿਘੰਟੂਆਂ ਵਿਚ ਬੀਰਜ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧ ਨੂੰ ਗਰਮ, 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦ ਤਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਮੌਅਤਦਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਿਘੰਟੂਆਂ ਵਿਚ 
ਸੀਤ ਤੇ ਉਸ਼ਣ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਠਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਬੀਰਜਾਂ ਦਾ 

ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮੇ` ਜੌ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਤੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਵਯ-ਗੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨ੍- 

ਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲ ਲਿਆ । 

ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ 'ਹਕੀਮ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ 

ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ 'ਵੈਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ੍. 10, ਏ ਸ਼ਾਟਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਦਨ-ਐਫ਼.ਐਨ.ਐਲ. 

ਪੁਆਇੰਟਰ ; ਯੂਨਾਨ) ਚਿਕਿਤਸਾ ਐਕ-ਧਨਵੰਤਰੀ-ਅਲੀਰੜ੍ਹ, ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਜ਼ . 

1964 ; ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੈਟਹੀਬਿਉਸ਼ਨ ਟੂਵੈਰਡਜ਼ ਥਾਟ ਐੱਡ ਕਲਚਰ-ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ 

ਰਾਕ_ਮੈਮੌਰੀਅਲ ਕਮੋਟੀ 1970 ; ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ-ਰੈਬਰਟੋ ਮਾਰਗੋਂਟਾ ; ' 

ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ; ਸਿੰਗਰ ਐਡ ਅਡਰ ਵੱਡ; ਹਿਸਟਾਰੀਂਕਲ ਰੀਲੋਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ' 

ਐਸ਼ੀਅੱਟ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦ ਗਰੀਕ ਮੈਡੀਸਨ ਏ ਵੈਬ ਆਨ ਦ ਐਸ਼ੀਐੱਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਡ ' 

ਗਰੀਕ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਆਫ ਸੈਡੀਸਨ ਪੂੂਨਾ ਅਰੈਂ ਟੀਅਲਿਸਟ, ਜਿਲਦ-24 ਐਕ 1-2., : 

1959-ਕਲਾਜ਼ ਵੌਗਲ । 

ਹਿਕੌਰੀ £ ਇਹ ਕੇਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ/ਤੀ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਰੁੱਖ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਖ਼ਤ, ਔਤ-ਸਥਿਤ ਅੱਖਾਂ, ਖੋਭ ਆਕਾਰ 

ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਠੌਸ ਪਿੱਥ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਛਿਲੜ ਭਗਭਗ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਟ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਛਿਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ।. 

ਸ਼ੈਗਬਾਰਕ ਹਿਕੌਰੀ (€, 9%%) 40 ਮੀ. ਤਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧੋਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਤੌ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਟ 

ਜੋ ਹਿਕੌਰੀ ਨਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ । 
ਇਸਦੀ ਲਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ̀ 

ਕੀਕਨ (€- #/%9੬85%) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 
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ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਟ ਮਿਠੇ ਅਤੇ 

ਪਤਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਾਦੀ 
ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਖਣੀ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਜਾਤੀਆ ਮੌਕਰਨਟ ਅਤੇ ਪਿਗਨਟ ਹਿਕੌਰੀ 
ਵੀ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਦਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਖਾਂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ, ਫਰਸ਼, ਡੱਥੋ ਅਤੇ ਕਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ, ਸ. ਟ. 6 : 441 

ਹਿੰਗ £ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗੰਧ ਪਿਆਜ਼ 
ਵਰਗੀ ਤੇ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਬੈਲੀਫੀਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਫੈਰਲਾ 
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਫੀਟਿਡਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਰਾਨ 
ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 
1.5-2 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ' ਗ੍ਰੈਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਣੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕਲ ਜੜ੍ਹ ਦੇ 
ਕੌਲੋ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੁਧ-ਰੰਗਾ ਤਰਲ 

ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੌਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਨਵੀਂ ਕਟੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤੀ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ 

ਲਗਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਲਾਲ-ਭੁਰਾ 
ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੍ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬ੍ਰ ਲਈ ਵਰ- 
ਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਗਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 
ਸਾਰਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਿੰਗ ਦੀ ਔਸ਼ਧਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 
ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਚਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 
ਠੰਡ ਪਹੈਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਛਾਤੀ ਵਿਚੋ ਬਲਗ਼ਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ । 
ਮੂਤਰ ਵਰਧਕ ਤੇ ਜੁਲਾਬੀ ਹੈ । ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਦਮਾ, ਮਿਰਗੀ, ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ 
ਕੜਵੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾਂ 
ਅਤੋ ਸਾਹ-ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮੋਨੀਏ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਗੁਦਾ ਵਿਚੋਂ ਧਾਗਾ-ਕਿਰਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਨੀਮਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟੇ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਗ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਖੌਪੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੇ ਹੋਏ 
ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੬ 

ਹਿੰਗ ਕੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬ੍ਹਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 

ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਤਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹਿਗਨਘਾਂਟ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਧਾ 
ਨਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ 

ਵੂਨਾ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਰਧਾ ਕਸਬੇ ਤੌਂ 34 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਬੰਬਈ 
ਤੋਂ 793 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸੰਨ 1898 ਵਿਚ 
ਪਲੇਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 

ਮਾੜਾ ਅਸਹੁ ਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਗਨ- 

ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ । ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਗਨਘਾਟ ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੰਡਿਆ ਬੇਤਰ 

ਤੀਬਾ ਕਸਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਨਾ ਦਰਿਆ ਇਸਨੂੰ ਹੜ੍ਹ 
ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ” 

ਲਗਭਗ 400 ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਇਥੇ 
ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ 

ਮੰਡੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਰੂੰ-ਪਿੰਜਣ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--44,328 (1971) 
20534" ਉ. ਵਿਥ.; 78251 ਪੁ. ਲੰਬ 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗਜ. ਇੰਡ : 13 : 141 

ਹਿੰਗਲਾਜ਼ : ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਲੌਚਿਸਤਾਨ ਨਾਮੀ ਸ੍ਰਬੇ 
ਦਾ ਇਕ ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ ਦੈ ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੌਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, 

ਹਿੰਗੋਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 
ਇਕ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ 

ਪਾਰਬਤੀ, ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 

ਮੋਦਰ ਹਰਿਆਵਲੇ ਬੋਸਿਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ 

ਖੁੱਡ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਕਿਲੋ ਵਰਗੀ, ਗਾਰੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ ਹੈ । 

25936" ਉਂ. ਵਿਥ.; 65531" ਪੂ. ਲੰਬ 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 142 

ਹਿਗਿਨਸਨ, ਟਾਮਸ ਵੇ'ਟਵਰਥ ਸਟਾਰੋ : ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 
23 ਦਸੰਬਰ, 1823 ਨੂੰ ਮੈਸਾਚ੍ਹਸੈੱਟਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਖੋ 
ਹੋਇਆ । 1841 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ” ਬੀ. ਏ. ਦੀ 
ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ” 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ-ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਉਥੋਂ” 1847 ਵਿਚ ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸਤੰਬਰ 1847 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲਿਜਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਨਿਊਬਰੀਪੌਰਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ 
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਇਸਨੇ ਮੌਰੀ ਚੈਨਿੰਗ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕ੍ਹਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ 'ਫਰੀ ਸਾਇਲ' ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 
ਦੀ ਚੌਣ ਲੜੀ । ਇਸਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ । ਇਹ 1852-1861 

ਤਕ _ਵਸਟਰ ਵਿਚ ਅਫਿਰਕੂ 'ਫਰੀ ਚਰਚ' ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਰਿਹਾ । 

ਖ਼ਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇ ਇਹ 1862-186% ਤਕ 
ਫਸਟ ਸ'ਉਥ ਠੈਰੋਲੀਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਲ ਬਣਿਆ 1 ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਖ ਪੁਜਤਕਾਂ 'ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ਼ ਇਨ ਏ ਬਲੌਠ' ਹਜ਼ਮੈ'ਟ 
(1870), 'ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਐਸਜ਼' (1871),'ਯੰਗ ਫੌਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ 
ਦੀ 'ਯ੍ੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ' (1875), “ਚੀਅਰਫੁਲ ਯੈਸਟਰਡੇਜ਼ - 
(1898) ਅਤੇ 'ਮੈਲਬੌਨ' ਆਦਿ ਹਨ । 9 ਮਈ, 1911 ਨੂੰ 
ਕੋੱਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 

ਹ. ਪੂ.--ਐੱਨ. ਬਿ. 11 : 481 

___ਹਿੰਗੋਲ £ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੌਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ 575 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ 



ਹਿੰਗੌਲੀ 

ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਝਲਵਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 

ਅਤੇ ਮਕਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ 
ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇ'-ਸੂਰਾਬ ਦੀ 
ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ, ਗਿੱਦੜ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿੱਦੜ ਢੌਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਕੌਰ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 

ਮੁਸ਼ਕਟੀ ਅਤੇ ਆਰਾ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਲਗਾਤਾਰ 

ਨਹੀ” ਹੈ । ਟਿਹ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋ" ਵਿੰਗ ਵਲੋਵੇ' ਖਾਂਦਾ 

ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਭੌੱ 

ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਲਗਮਤਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੌ ਵਿਚ ਕੂਰਾਗੀ ਤੋਂ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 
ਦਰਿਆ ਬਾਰਾਮਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਫਣ ਇਹ ਦਰਿਆ 

ਕਈ ਵਧੀਆ ਪੁਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਲੰਘਦਾ 

ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੋ 

ਕੌਲ ਹਿੰਗਲਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 13 : 142 

ਚਿੰਗੋਲੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਭਨੀ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ. ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਤਅਲੁੱਕੇ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਨ 
1903 ਤੀਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਨਾ ਦਸਤੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ । ਇਹ 

ਕਪਾਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਪਾਹ ਵੌਲਣ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--31, 921 (1971) 

195 43" ਉ. ਵਿਥ, ; 77? 9” ਪੂ. ਲੰਬ, 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 142 

ਹਿੱਚਕੀ : ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬੇਨਿਯਮ 
ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਗਰ 

ਦੀ ਸੋਜ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਫੌੜਾ, ਤਿਲੀ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਪੇਟ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ, 

ਪੇਟ ਝਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋ ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ 1 

ਹਿੱਚਕੀ ਆਣ ਵੋਲੋਂ ਪੇਟ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਰਦਾ, 

ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਰਾ ਜਾਂ ਡਾਇਆਫ਼ਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਫ਼ੋਫੜੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮ੍ਰਹ ਰਾਹੀ" ਫੇਫ਼ੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਖਿੱਚੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਠ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਢੱਕਣ, ਜਾਂ ਐਪੀਗਲਾਂਟਿਸ 

ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦ' ਹੈ । ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵੇਲ ਇਹ ਢੱਕਣ ਥੁਲ੍ਹਾ 
ਹਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਂ ਵਿਚੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਗਦੀ ਹਵਾ, ਹਟਕੌਰੇਂ 

ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੱਚਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਟਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀ” ਹੈ । ਇਹ ਡਾਇਆਫ਼੍ਹਾਮ 

ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋ ਡਾਇਆਫ਼ਹਾਮ ਦਾ ਸੰਗੜਾਉ 
_ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਹੌਂਵੇਂ । ਕਿਸੇ ਕ'ਰਨ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੂਝ 
ਤੋੜ ਥਰਕ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਥਰਕਣ ਨੂੰ ਉਪਰ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ !। ਇਹ ਕੇਦਰ ਚਾਲਕ 

ਤੌਤੂਆਂ ਰਾਹੀ` ਡਾਇਆਫ਼੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੈਗੜਾਉ ਦਾ ਸ੍ਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

_ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਾਇਆਫ਼੍ਹਾਮ 

_ਸ੍ੰਰੜਦਾ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ- 
੩੩ 
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ਣੀਆਂ ਚਾਲਕ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ 

ਇਸਦੀਆਂ ਸ੍ਰਝ ਤਾਰਾਂ ਥਰਕਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਸੂਝ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਥਰਕਣ, ਪੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੌ ਜਾਗ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਿਅਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਗੈਸ ਹੌਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਦੌ' ਵਧ ਭਰਿਆ 

ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੌਰ ਡਾਇਆਫ਼ਹਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਚਕੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਿਅਦੇ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ 

ਬਿਮਾਰੀ ਹਿੱਚਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੌ` ਵੀ ਹਿੱਚਕੀ ਲਗਦੀ 

ਹੈ । ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੋਜ, ਦਿਮਾਗ਼ 

ਦਾ ਫੌੜਾ ਜਾਂ ਰਸੌਲੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ-ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 

ਡਾਇਆਫ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝ੍ਰਣਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਚਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੱਚਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕੋ 

ਇਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਚਕੀ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ” । 

ਹਿੱਚਕੀ ਸ਼੍ਰੂ ਹੌਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੌਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੌਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੱਚਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਭੀਰ ਲੱਡੰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਚਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਗਾ 

ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਕਰਨਾ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇ" ਹਿੱਚਕੀ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਰੇ ਮਿਅਦੇ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । ਰ੍ 

ਭਰੋ ਮਿਅਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਚਕੀ ਲਗ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਟ ਵੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇੰਜ ਹਿੱਚਕੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ 

ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਵੋ । ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 

ਵਿਚੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਭਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਹਵਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ- 
ਆੱਕਸਾਈਡ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਣ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਚਕੀ 
ਨੂੰ ਰੌਕ ਲੈੱਦੀ ਹੈ । 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹਿੱਚਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੱਚਕੀ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਕਾਰਨ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੈ । ਜਦੋ 

ਤਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਗ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨ ਦੇ 

ਉਲਾਰਪਨ ਤੋਂ` ਵੀ ਹਿੱਚਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕਈ ਮਿੰਟ 

ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਸਹਿਮ, 

ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ" ਹੀ ਹਿੱਚਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਹਿੱਚਕੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ, `ਸਾਹ ਰੋਕੋ, ਬਰਫ਼ ਚੂਸੋ, 
ਸਿਰਕ! ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਵਲ ਖਿਚੋ, ਉਪਰਲਾ 

ਬ੍ਲ੍ਹ ਉੱਗਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉ , ਕਾਰਜ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਵੋ । 

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 

ਵੀ ਹਿੱਚਕੀ ਹਟਦੀ ਹੈ । 
ਜੇ ਹਿੱਚਕੀ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੋਮਾਈਡ ਮਿਕਸਚਰ ਜਾਂ ਲਿਉਮੀਨਲ (ਇਕ ਗਰੇਨ) 
ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਈਥਰ ਜਾਂ ਕਲੌਰੌਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਬੇਹੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

ਹਿੱਚਕੀ ਹਟਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ । __ 

॥2੧੨ 
69 

॥੨੧ 

ਡਾ. ਜਸਦੇਤ ਗਿੱਲ 



ਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਹਿੰਜਰਾਂ : ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ 
ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਧਿੰਡ ਹਨ। 

ਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹ੍ਣ 
“ੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਰਬ-ਪੱਛਮ ਦੌਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ 
ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੌਹਾ ਰਾਜਪੁਤ ਮੈਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਨਰਾਂਦਾ ਪੂਰਵਜ ਹਿੰਜਰਾਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋ 
ਰਰਾਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਖਾਬ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀ'ਹ 
ਹ ਜਿਸ ਦੇ ਖੈਤਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਟ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵੱਡੋ- 
ਭੋਰੇ ਮੱਨ ਅਤੇ ਧੌਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ 
ਹੈਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੈ । 

ਹੰ.ਪੁ. ਪੈ, ਕਾ. 115 

ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ : ਇਹ ਉਹ ਸੰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ।ਸਾਹਿਬੋਂ 
ਮੈਂਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰ੍ਰ! ਹੁੰਦਾ 
। ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮ੍ਰਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ 'ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
' ਬਚਪਨ ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ 
ਤਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ 

ਤਲਤ ਕ੍ਰਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ,ਕਰਕੇ ਉਸ 
'ਹਰ ਦੋ ਲੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੌਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਮਦੀਨੇ ਦੇ 

ਤਰੀ ਜੋ ਕਾਬੇ ਆਉ'ਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀ 
ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਨਾਲੋ" ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ 

ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ।!ਲੋਕਾਂ 
1 ਵਧੀਕੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੰਨ 622 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ 
ਮਦੀਨੇ, ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ । ਇਸੋ ਸਮੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰੀ 

ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ 

ਰੰਭ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਦਿਨ ਰਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ,ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ 
) ਜੋ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਨ ਅਨ੍ਸਾਰ 20 ਜੂਨ, 622 ਈ. ਬਣਦਾ ਹੈ / 

ਤੁਸ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਲੀਫਾ ਉਮਰ ਨੇ ਚੌਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 

/) ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹਿਜਰੀ ਸੈਨ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜੌ 15 

[ਲਾਈ, 622 ਈਸਵੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਡਿ. ਇਸ. 74; ਮ. ਕ.--274 ਅਤੇ 980 

ਹਿਜ, ਵਿਲਹੈਲਮ _ਸਵਿਟਜ਼ਤਲੰ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ 
ਤੇ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੈਸਲ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ, 1831 

ਨੂ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਟਿਸ਼ੂ-ਜਣਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋ'ਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । 

ਇਸਨੇ 1886 ਵਿਚ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੋਕ ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ 

ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਤੌਂ ਉਤਪੰਨ 

ਹੌਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੌਜ ਨਿਊ- 

ਰਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਿਊਰਾਨ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ 

ਨਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ 

ਇਕਾਈ ਹਨ । 

ਹਿਜ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 

ਜੋਹਾਨੈਸ ਮੂਲਰ ਅਤੇ ਰੂਡਾ- 

ਲਫ ਵਰਚੌ ਕੌਲੌਂ' ਸਿਖਿਆ 
ਪਾਂਪਤ ਕੀਤੀ । ਹਿਜ ਨੇ 

225 ਹਿਜਾਜ਼ 

ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਮੇਂ' ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਗ ਢੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੋ 

ਤਕ ਖੰਜ ਕੀਤੀ । 

ਹਿਜ ਬੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1857-72 ਤੱਕ ਐਨਾਣੋਮੀ 
ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਲਿਬਸਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਿਚ ਐਨਾਟੌਮੀ.ਦੀ ਸੈਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 
ਹਿਜ 1872-1904 ਤਕ ਐਨਾਟੌਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੋਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਮ 
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਸੰਨ 1865 ਵਿਚ ਮਾਈਸਕ੍ਰੋਟੋਮ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ 
ਜਿਸ ਦੁਆਰ ਤੌੜ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 
ਖ੍ਰਦਬੀਨ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ । 
ਇਸਨੇ 'ਹਿਊਮੈਨ ਐੱਬ੍ਰੀਓਨਿਕ ਐਨਾਟੋਮੀ'" ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 
ਲਿਖੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁਖੀ ਭਰੂਣ 
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 1904 ਵਿਚ ਮੌਤ ਰੋ 
ਗਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5:60; ਐਨ. ਬ੍ਰ, 11: 523 

ਹਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਲ-ਹਿਜਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦ= 
ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸਊਦੀ 
ਅਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਹਿਜਾਜ਼ ਲਗਭਗ 1300 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਤੇ 

150 ਤੋ 300 ਕਿ. ਸੀ. ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੌਤਰਫਲ 344, 
600 ਵ, ਕਿ. ਮੀ. ਲਗਭਗ ਹੈ । ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰਡੇਨ 

ਤੇ ਖਾੜੀ ਅਕਾਬਾ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅਰੀਰ ਖੰਡ, ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਨਜਦ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹਨ । ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਿਆ ਇਕ 
ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਬੀ ਪਠਾਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਲੀ 
ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ । ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ 2,940 ਮੀ. ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਭੱਟੀ ਮੈਦਾਨ 
ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ" ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ 
ਵਸੋਂ ਹੈ । ਜਿੱਦਾ ਅਤੇ ਯੇਨਬੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਪਹਾੜੀ 
ਜਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਅਲ ਸਫਰਾ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪੂਰਬੀ ਪਠਾਰੀ 

ਹਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਤੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਿਸੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਬੀ ਪਠਾਰੀ ਹਿਜਾਜ਼ 

ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ੍ਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਾਂ 
ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜੌ”. 
ਬਾਜਰਾ, ਕਾਹਵਾ, ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਖਜਰਾਂ ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੌਸ਼ ਉਪਜਾਂ 
ਹਨ । ਭੇਡਾਂ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਉ੍ਠ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 

ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹਨ । ਮੱਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੀ 
ਹੈ । ਇਥੇਂ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ' ਮੌਨਦੇ 
ਹਨ । ਮਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਰ 

ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੌਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਥੇ ਹੱਜ ਕਰਨ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਬਾਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ 1258 ਈ. ਵਿਚ ਹਿਜਾਜ਼ 
ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । 1916 ਈ. ਵਿਚ ਹੁਸੈਨ 
ਇਬਨ-ਅਲੀ ਨੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਦਮੁਖ਼ਾਤ-ਰੀ) 

ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 1919 ਈ. ਵਿਚ _ ਇਬਨ ਸਊਦੇ ਸ਼ਾਹੰ 
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ਨਜਦ) ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 1920 ਈ. ਜੈਵਰੋ ਦੀ 

ਸਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ । 1924 ਈ. ਵਿਚ ਫਿਰ 

ਇਬਨ ਸਉਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੈ 1926 

ਵਿਚ ਨਜ਼ਦ ਤੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਪਰ 

ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹੇ । 1932 ਈ. ਵਿਚ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ 

ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ.ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 997 ; ਕੋਲ! ਐਨ. 9 : 329 

ਹਿਟਲਰ ਐਡਾਲਫ : ਰੰਕ ਤੋ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੋ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰ- 
ਮਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1889 

ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿੰਕਸ਼ ਵਿਖੇ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੌਰ ਹੀ ਸੀ । 1903 ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ 1908 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । ਹਿਟਲਰ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ 

ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀਐੱਨਾ ਵਿਖੋ ਪੰਸਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ 

ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ 
ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੋਂ 1914 ਵਿਚ 

ਆਈਰਨ ਕਰਾੱਸ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 1918 ਵਿਚ ਆਈਰਨ ਕਰ/ੱਸ 

ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਇਸ ਦੀ 

ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਖ਼ਮੀ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਸਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਦਾ 

ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ । ਸਤੌਬਰ 1919 ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 
ਜਰਮਨੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । 1920 ਵਿਚ 
ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ 

ਇਹ ਕੌਮ ਕਰ ਸਕੇ । 1920 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਜ਼ੀ 

ਪਾਰਟੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਖਰਾਬ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੈਗ ਵਿਚ ਹਾਰ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੈਤਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ 
ਪ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ 
ਲੌਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਮਿਲੀ । 1921 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
_ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭੌਂ-ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਟਸਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਦਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਹਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ 
ਟੀਚਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਇਆ । 1922 ਤਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾ- 

ਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਠਤੀ ਬਣ ਰਿਆ ਸੀ। ਮ਼ਖਬਾਰ ਵਾਹੀ ਪਾਟਟੀ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤ/ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤ 
ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ । ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਵਾਸ= 

ਤਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਦਟੀ ਟਿਸ਼ਾਨ ਚੁਣਿਆ । 1923 ਵਿਚ 

ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਜਰਮਨ ਸਟਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸ- 

ਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪੈਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 

ਹੋਈ ਭਾਵੇ“ ਇ£ਨੇ ਉਥੇ ਕੁਲ ਨੋ“ ਮਹੀਨੇ ਟੀ ਕੱਟੇ । ₹ਲ੍ਰ ਵਿਚ ਹਿਟ- 

ਲਰ ਨੇ ਆ ਪਣੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ '“ਮੌਰਾ ਸਘੈਟਸ਼ ਹੈ'' 

ਲਿਖੀ । ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਢਸਦੇ ਹੋਏ 

'ਆਰੀਆ£ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੜੱਮ ਮੈਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸ- 

ਤਕ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਲੌਕ ਸਦਾ ਤੋਂ" ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ 

ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ 

ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰ੍ਰਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰ 

ਭੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ 

ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 1932 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ 

ਨੇ ਪਾਲ ਵਾਨ ਹਿਨਡੈਨਬ੍ਰਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੌਣ ਲੜੀ 

ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੌਣ ਤੇ 1933 ਵਿਚ 

ਹਿਨਡੈਨਬਰਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈ ਲਿਆ । 

ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ 

ਕੁੱਝ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ । ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਦੋ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੌਣ ਦਿੱਤਾ । ਉੱਚੇ-ਅਹੁਦੇ 

ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਦਾ 

'ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਇਵਾ ਬਰਾਉਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਜੌ ਇਕ 

ਦਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸਨੇ 

ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਾਇਲ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੋ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੌ' ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਤਾਕਤ ਫੜਦਾ 

ਗਿਆ ਤੇ !933- ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 

ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਕੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ । ਹਿਟਲਰ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੌਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ | 

2 ਅਗਸਤ, 1934 ਨੂੰ ਹਿਨਡੈੱਨਬ੍ਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌਣ ਤੇ ਚਾਂਜਲਰ 

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ'ਅਹਹਦੇ ਹਿਟਲਰ ਕੌਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਇਹ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ।ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁ- 

ਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਲੌਕਪਿ੍੍ਯਤਾ ਵਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਤਾਕਤ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 

90%/ ਵੌਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 

ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਲਫਸ 

ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜੂਨ 1935 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਲਸੈਨਾ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 

ਮਕਾਬਲੈ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਜਲਸੈਨਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੋਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ । 

ਵਾਰਸਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ 

ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਇ੍ਰੀਨਲੈ'ਡ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆਂ । 

1937 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਥੋ” ਦੇ ਫਾ= 

ਸ਼ਿਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਸੌਲੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ 

ਹਿਟਲਰ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਚੈਕੌਸ 

ਲਵਾਕੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । 1939 ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਸਨੇ ਰੂਸ : 

ਨਾਲ ਜੈਗ ਨਾ ਕਫਨ ਦੀ ਸੈਧੀ ਕਤਕੇ ਪੌਲੈੱਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ _ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਤੁੰਏਰ 1939 ਨੂੰ 

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲ 

ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜੈਗ 

ਦਾ ਔਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤ/ ਤੋ ਇੰਜ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪਿਆਂ । 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਉਤੇ ਸਫਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 

- 1940 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਉਤੇ ਜਾ ਵਰ੍ਹਿ- 

ਆ । ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮ੍ਰਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੋ ਲਗਾਤਾਰ 

ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ 
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ਸ਼ਕਸਤ ਦੇ ਕੇ 17 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ। ਦਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਬੰਦੀ 

'ਹਤ ਆਰਮਿਸਟਿਸ ਵਿਖੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ 
ਫਾਰਸਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ 1 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਹਾਰ ਦਾ 
ਹੰਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਵਾਈ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 
ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਯੂਗੌਸਲਾਵੀਆ ਤੋਂ 
ਜੂਨਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ । ਹੁਣ 
ਹਟਲਰ ਨੇ ਸਭਨਾ ਪਾਸਿਓ” ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ 23 ਜੂਨ 
1914 ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ 
ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ 

ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀ' ਸਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁੱਲ ਸੀ । ਜਤਮਨ ਫੌਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਲੈਨਿਨਗਰਾਦ ਦੇ 

ਨੰੜੋ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ 
ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ । ਹੁਣ 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 
1942 ਦੌਰਾਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੌਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਐਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 

ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਿਆ । 

ਜਰਮਨ, ਪੌਲੈੱਡ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 4,5,00,000,ਤੌ" 5,500, 

000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ 
1942 ਦੇ ਔਤ ਵਿਚ ਅਲ ਅਲਾਮੀਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨਗਰਾਦ ਵਿਖੋਂ 

ਹੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ 

ਇਕੱਲ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਲਈ । ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੀ 

ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 1943-44 ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆ । 20 

ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ 
ਤੇ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਿਆ । ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਦੀ 
ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਜਰਮਨੀ 1945 ਤੌ ਬਾਅਦ 
ਹਿਟਲਰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋ ਆਪਣੇਂ ਘਰ ਤੋ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਨਿਕ- 
ਲਿਆ । ਰੂਸੀ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ । 29 
ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਇਵਾ ਬਰਾਉਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ । 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ 
ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਾ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ । ਇਵਾ ਨੇ ਵੀ 
ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ । ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਹ.ਪੁ.-ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 11 : 363; ਐਨ. ਬਿ੍ ਮੈ. 8 : 965. 

ਹਿਟਾਰਫ, ਜਾਨਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ : ਚਾਰਜਿਤ ਪਰਮਾਣ੍ਹਆਂ 
ਅਤੇ ਅਣੂੂਆਂ (ਆਇਨਾਂ) ਦੀ ਬਿਜਲ-ਵਾਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 
27 ਮਾਰਚ, 1824 ਨੂੰ ਬੌਨ (ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਬਿਜਲ-ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਹਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 

_ ਫ਼ਾਸਫ਼ੌਰਸ ਅਤੇ ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਭਿੰਨ ਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਹੈ । ਸੈਨ 1853 
ਤੋਂ 1859 ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਥਿਜਲ ਪ੍ਰਟੈੱਸ਼ਲ ਢੇ 

ਰਿੱਤੀ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੇਲ ਲਗਾਈ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਨੇ 

ਬਿਜਲ-ਅਪਘਟਨ ਘੌਲਾਂ ਦੀ ਸੈਘਣਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ 

ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ 

ਵਟਾਂਦਰਾ-ਨੰਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਅੰਕ) ਲੱਭੇ । ਸੰਨ 1869 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 

ਆਇਨ ਅਭਿਗਮਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ । ਮੂਨਸਟਰ ਯੂਨੀ- 

ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1879 ਤੌਂ 1889 ਤਕ ਪ੍ਰਯਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 

ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਸਪੈ ਕਟ੍ਸਾਂ 

ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਗੈਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਬੋਧੀ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਥੰਡ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇ' ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । 

ਨਸਟਰ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ 28 ਨਵੰਬਰ, 1914 [ਨੂੰ 

ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ, 5 : 68 

ਹਿੰਡੋਲ (ਰਾਗ) : ਇਹ ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ 

ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਨਾਟ ਦਾ 

ਔੜਵ ਰਾਗ ਹੈ । ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ । 

ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਵਰਜਿਤ ਹਨ । ਵੜ 

ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧਾਰ ਸੰਵਾਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਿੰਡੌਲ 

ਰਾਗ ਵਖਰਾ ਨਹੀ” ਪਰੰਤ੍ਰ ਬਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 

ਜਿਵੇ“ : ਬਸੋਤ ਹਿੰਡੌਲ ਮ: ੧ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ 

ਨਗਰੀ;ਕਾਚੀ ੪ %% % ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ । 

ਆਰੌਹੀ--ਸ ਗ ਮੀ ਧ ਨ ਸੇ 

ਅਵਰੌਹੀ--ਸ ਨ ਧ ਮੀ ਗ ਸੋ 
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ਹਿੱਤੀ  ਹਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋ 

ਇਕ ਸੀ । ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 2000 ਈ. ਪੂਰ. ਤੌ 1200 ਈ. 

ਪੁ. ਦੌਰਾਨ 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ' ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ 

ਹਕ੍ਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 

ਉੱਨਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਬੈਬਲੋਨੀ 

ਕੌਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ । 'ਹਿੱਤੀਂ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ 

ਪਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ-ਨਸਲ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ 

ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੋ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਲੋਕ 

ਕਿਤੋ' ਬਾਹਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੌਕ 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ' ਦੈ 

ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਭੁ-ਖੰਡ 'ਖਤੀ' ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ । 'ਹਿੱਤੀਂ ਸ਼ਬਦ 

'ਹੋਥ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਿੱਤਿਮ 

ਦਾ ਇਕ ਵਚਨ ਹੈ । ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਹਿੱਤੀ ਜਾਂ ਖੱਤੀ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਹੱਲਿਆਂ ਸਮੈ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ 

ਆਬਾਦ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਕੌਮ ਫਨੀਕੀ 

ਕੌਮ ਅਤੇ 'ਅਮੌਰੀ ਕੌਮ' ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮਿਸਰੀ, ਬੈਬਲੌਨੀ ਅਤੇ _ਸੀਰੀਆਈ 

ਸੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਹਿੱਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ 
ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 



ਹਿੱਤੀ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਲਾ-ਲੋਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ 

ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਲੋਕ ਕਾਲਾ 
ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੋਚਕ' 

ਵਿਚ ਆਏ । ਆਧੁਨਿਕ ਖੌਜੀ ਇਹ ਢਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦ-ਯ੍ੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਲਾਲੋ” ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ 
ਹੌਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 

ਹੋਣਗੇ । ਹਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ 'ਖੱਤੀ' ਤੇ 'ਖੁੱਰੀ' ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਕਿ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਥੋਤਰ ਤੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ 
ਹੋਰ 'ਲੂਈ' ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਰੱਖਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੈਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਜੋ _ਸ਼ਿਲਾ 
ਲੇਖ ਲਿਖੇਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੱਤੀ 

ਲਗਭਗ 2000 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਾਡੌਸੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ 
ਵਿਚ ਹਿੱਤੀ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ' ਵਿਚ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ 
ਲਿਆ ਤੇ 'ਪਟੈਰੀਆ' ਵਰਤਮਾਨ ਬਰਜ਼ਕੇਉਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਬਣਾਇਆ । ਲਗਭਗ 1800 ਈ. ਪੂ. ਹਿੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਲਾਬਰਨਸ਼ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਰੂਮਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਲਈ । ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਤੀ 

ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ 1758 ਈ. 

ਪੂ. ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਬੈਬਲੌਨੀਆ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਹਿੱਤੀ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਛੱਡਣ 
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ” ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹਾਈਕਸੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਉਪਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦ੍ਰਵੀ' ਸਦੀ ਪ੍ਰ. ਈ. ਵਿਚ ਹਿੱਤੀ 
ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 
ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ । ਲਗਭਗ 1290 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਕਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 
ਆਸ-ਪਾਸ ਹਿੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਹ ਹੜੂਸਿਲ ਨੇ ਰਮਸਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ 
ਮਿਸਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਘਮਸਾਣ 
ਦੀ ਹੋਈ । ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੌਣ ਤੇ ਦੌਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦੌਸਤੀ ਦੇ 
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਸਜ਼ ਨੇ ਹੂਤਸਿਲ ਦੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ । 1277 ਈ. ਪੂ. ਤਕ ਦੌਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤੀ 
ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ 1195 ਈ. ਪੂ. ਤਕ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 
ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਲ੍ਹਕ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਿੱਤੀ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰੀ 
ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੈਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਤੂਸਿਲ ਦੇ 

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਮਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ । 

` ਉਸ ਸਮੇੱ` ਦੇ ਇਕ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰਢਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਸ ਯ੍ਰੱਧ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 
ਗਿਆ । ਤੇਰ੍ਹਵੀ" ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਦੇ ਸੀਰੀਆਈ ਹੱਲਿਆਂ 
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ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਂਤਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫਲ-ਸਣੂਪ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜ ਏਸ਼ੀਆ 

_ਕੋਚਕ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਹਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ । 

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤੀ ਰਜਵਾੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹੇਂ ਤੇ 
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਮਗਰੋਂ` ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਤੀ ਰਜਵਾੜੇ ਕਾਇਮ 

ਸ਼ਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਚੇਮਿਸ਼ ਸਭ ਤੋ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ 
ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਗੋਨ ਦੂਜੇ ਨੇ 1717 ਈ. 
ਪੂ. ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆਂ । 

ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚਲੀ ਹਿੱਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿ= 
ਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੌਜ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੇਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ--ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਬੈਬਲੌਨੀ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਪਰ ਬੜਾਂ 
ਡ੍ਰੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਬੈਬਲੌਨੀ ਲਿਪੀ ਪਾਸੋ` ਲਈ ਸੀ । ਹਿੱਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਕਲਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ 
ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵੁੱਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀ” ਛੱਡੀ । 

ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹਿੱਤੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ . ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ । 
ਅਜੌਕੀ ਖੌਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤੀ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 
ਵਿਚ ਜੌ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸੀ । 
ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ । ਭਾਵ 

ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਬੌਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੌਲੀ ਨਹੀ” ਜਾਂਦੀ । 

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ 

ਉੱਪਰ ਖੌਦੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਿੱਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਉਪਰੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੂਗੋ ਵਿੰਕਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1906 ਈ. ਤੌ 
1907 ਈ. ਤਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੱਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਸੰਨ 1911 ਈ. ਅਤੇ 1913 

ਈ. ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਸੰਨ 1915 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੈਕ 
ਇਮਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਡਰਿਚ ਹਰੌਜ਼ਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 

ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੰਜ 

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੀ 

ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵੱਸ਼ ਵਿਚ` ਹੈ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ` ਕੋਈ ਦੇ ਸਾਲ 

ਮਗਰੋ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੌਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ 
ਯੂਰਪੀਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ 

ਸਗ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ । ਕ੍ਰਝ ਦਲੀਲਾਂ 

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ । ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 

ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ । ਲਗਭਗ 1935 

ਈ. ਵਿਚ ਹਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਵਾਲੀ ਉਪਰ ਇਕ ਹੌਰ ਖੋਜ ਭਰੀ ਵਿਆਕਰਣ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ 
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ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ 

ਹਰੋਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਰੁੱਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇਂ ਖੌਜ ਨੂੰ 

ਨਹੀ ਕਬੂਲਦੇ ਕਿ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਯ੍ੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। 1400 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਜੌ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 

ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜ੍ਹਦ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 

ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਹਿੱਤੀ ਦੀ ਜਨਨੀ (ਸੋਮਾ) 

ਸੀ ਉਸ ਤੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੌ 

ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਿਆਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋ ਪਹਿਲੋਂ" ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ 

ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 

ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲ” 
ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਧੁਨਿਕ 

ਖੌਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ 

ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਤੀ 

ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 

ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਹੌਣਗੇ । ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗਾਲਬ ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਏਸ਼ੀਆ 
ਕੌਚਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਪੂਰਵਜਾਂ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਤੱ" ਵਿਛੜਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਕ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੋ ਦਾ ਖੁੱਪਾ ਧੈ ਗਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੱਤੀ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ । ਦੌਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੱ ਇਕ 
. ਨਵੀਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀ” ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚਾਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ 
: ਚੌਵੇਗੀ । ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ । ਇੰਜ ਹਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਣਜਾਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੋਚਕ 

ਵਿਚ ਹਿੱਤੀਆਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਨਾਂ 

ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੌਵੇ ! ਰ੍ 

--ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ 

ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ : ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਥਾ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਕ 
ਬੇਹਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ । ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ (ਹਿਤ -- ਉਪਦੇਸ਼) ਤੋਂ 
ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੌਤਵ ਹਿਤ ਭਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਰਨ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਪਤੰਪਰਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੱ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਕਰਤਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ 

ਧਵਲਚੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨਾਰਾਯਣ ਪੈਡਿਤ ਸੀ । ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ 

ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 14 ਵੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਪੰਚਤੰਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀ” ਲੌਕ= 

ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 

ਰਖਿਆ ਗਿਆ! ਹੈ । ਹਿਤੌਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਪੰਚਤੰਤਰ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮੂਲ-ਗ੍ਰੰਥ 

ਦੀ ਤਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਤੰਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ 

ਪੰਚਤੰਤਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਚੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ 

ਵਧ, ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਿਤੌਪਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਲੌਕ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾ- 

ਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜੜ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਝ ਸ਼ਲੋਕ ਲੋਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ 

ਹਨ । 
ਹਿਤੌਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇ ਹਨ--1. ਮਿੱਤਰ ਲਾਭ; 2. 

ਸੁਹਿਰਦ ਭੇਦ; 3. ਵਿਗ੍ਰਹ ਅਤੇ 4. ਸੈਧੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਚੰਗੇ 

ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ 

ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਮੇਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ । ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ 8, ਦੂਜੇ ਵਿਚ 9, ਤੀਜੇ ਵਿਚ 9 

ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਚ 13 ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੇ 

ਸੁਭਾਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਲ ਗੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਲੌਕਾਂ ਰਾਹੀ` ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਖ੍ਰਬੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡ੍ਰੋਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

`ਪੰਚੜੰਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 

ਰਚਨਹਾਰ `ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਰਜਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹਿਤੌਪਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਸ- 

ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਸਤਕ 

ਵਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ _ਤੋਂ` ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ 

ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ । ਹਿੰਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੰਦਦਾਸ, ਪਦਮਾਕਰ, ਬਦੀਲਾਲ, ਲੱਲ੍ਹਲਾਲ ਆਦਿ 

ਦੇ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 2 : 327 ; ਹਿੰ. ਸੰ. ਲਿਟ ; 263-65 ; ਏ 

ਕਨਸਾਈਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ-ਗੌਰੀ ਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

-137; ਹਿੰ. ਸਾ. ਇਤਿ 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ : ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ 

ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 
ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੀਕ ਇਹ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਕੋਈ 10,000 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ 
ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਟਾਰਕਟਿਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਇਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਹੈ । 
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ--ਅਰਬ ਸਾਗਰ 
(ਪੱਛਮ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਖਾੜੰ) ਬੰਗਾਲ (ਪੂਰਬ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਢੰਡ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ । ਸ਼ਾਂਤਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਿਛੋ" ਦੁਨੀਆ ਢਾ 
ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਇਹੀ ਹੈ । ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਫਾਰਸ ਸਮੇਤ 

ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 73,600,000 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਇਹ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, 
ਪੱਛਮ ਵੱਲੋ" ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟੇ- 

ਲੀਆ, ਇੰਡੌਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੰਡਾ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਾਲ 



ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਔਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੋਂ 
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੋ ਸੁਮਾਟਰਾ, ਜਾਵਾ, ਤਿਮੌਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

ਅਤੇਂ ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਤੋਂ ਫਿਰ 147? ਪੂਰਬੀ ਲੰਬਕਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਰੇਖਾ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ" ਨਿਖੇ- 
ੜਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੌਲੇ ਵਿਚ 

ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡੀ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੀਕ 

ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੀਕ 

ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਸਭ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਮ ਮੌਨੀ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦ 
ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਫੇਂ ਤੇ 

ਆਗਾਲਾਸ ਔਤਰੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 20? ਪ੍ਰਰਬ ਮਧਿਆਨ੍ਹ 
ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੱਟ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਖੌਜੀ 

ਤਸਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟੇਲੀਆ! ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਾਸ ਜਲਡਮਰ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦ 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 

ਦੱਸਣੀ ਸਭ ਤੋਂ` ਅੱਖੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰ- 

ਹੱਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਉ_ ਗਿਨੀ ਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟੌਰੈੱਸ ਜਲ- 
ਡਮਰ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਦੀ ਦੀਪ ਤੋ ਨਿਉਊ- 

ਗਿਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ` ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡਾ ਦੀਪ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਚੱਖਣੀ 

ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੰਡਾ ਜਲਡਮਰੁ ਲੰਘਕੇ ਸੁਮਾਟਰਾ ਢੇ 

ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਅਰਾਫੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅੜੇ 

ਇਥੋ ਤੀਕ ਤਿਮੌਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਨਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵੇਰ 

ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਸਮੋਦਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਫਾਰਸ ਦੀ 

ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਔਤਜਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ । ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਰਬ 

ਸਾਗਰ, ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਟਬ ਵੱਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਤਿਮੌਰ 
ਅਤੇ ਅਰਾਫੂਹਰਾ ਸਾਗਰ ਸੀਮਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ । ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ 
ਚੁਫੋਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਦਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ, ਉੱਤਰ- 

ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, _ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 

ਕਾਰਪੈੱਟਰੀਆ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਟ ਆਸਟੇੀ ਮਨ ਬਾਈਟ 
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਐਟਾਰ= 
ਕਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਾਗਰ ਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਵੇ ਰਜ਼ਰ ਲਾਰਸਨ ਸਾਗਰ, ਕਾਸਮੋਨਾਟਸ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਕਾਮਨ- 

ਵੈਲਥ ਖਾੜੀ, ਡੇਵਿਸ ਖਾੜੀ, ਮਾਓਸਨ ਸਾਗਰ, ਡੀ _ਵਰਵਿਲ ਸਾਗਰ 
ਆਦਿ । 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸਦੇ _ਸਾਗਰਾਂ ਸਮੇਤ 

73,600,000 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (28,400,000 ਵ. ਮੀਲ) ਹੈ । 

ਔਸਤ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 3,890. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 292,131,000 

ਕਿਉਬਕ ਕਿ. ਮੀ. ਪਾਣੀ ਹੈ । ਰ੍ 
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ਭੂ-ਆਜ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ-- 
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦੀਪ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੌਢੇ ਬਹ 

ਰੂਪੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਤਰੰਗ ਅਪ੍ਰਦਿਤ ਅਤੇ ਅਵਸਾਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰ- 
ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਦਿਤ ਦੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਦੇ ਦਾਰ ਬਣਾਉ ਦੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਵਸਾਦੀ ਤੱਟ ਜਲੌਢ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ 
ਡੈਲਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਮ੍ਰੈਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਭੱਜਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਐਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦਾ ਤੱਟ ਗਲੋਸ਼ਲੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਤੱਟ-ਰੇਖਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ 
ਹੀ ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਗਰਾਂ 
ਅਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਨੇ ਥਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੀਪ ਹਨ । ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, 
ਸਕਾਟਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਇਥੋਂ` ਵੱਡੇ ਦੀਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਸ਼ੈੱਲਾ 
ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਹਨ । ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਰਗੈੱਲੈਨ, ਕਰਾਜ਼ੈ, ਪ੍ਰਿਸ ਐਡ- 

ਵਰਡ !ਨਿਉ ਐਮਸਟਰਡਮ ਅਤੇ ਸੋੱਟਪਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ 
ਹਨ । ਉਸ਼ਣੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਮ੍ਹੈਗੇ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਾਲੋਂ 
ਕਈ ਟਾਪੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਾਲਦੀਵ, ਕਾਮੌਰੇਂ ਏਮਿਰਾਂਤ, 
ਫਰਕਹਾਰ, ਕੌਕੋਸ ਅਤੇ _ਚਾਗੋਜ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਹਨ । ਮੌਸਕ- 

ਗੀਨ, ਦੀਪ ਸ੍ੰਗਾ-ਚਣਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ 
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਹਨ । 

ਧਰਾਤਲ--ਤਲ ਨਿਖੌਪ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ 

ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ --- 

1. ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਕੋਢਾ--ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ਼ (ਸਮ੍ੰਦਰ ਦਾ 

ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਢਲਾਣ (ਮਹਾਂਦੀਪੀ 
ਸ਼ੈਲਫ ਤੌਂ ਅਗਲਾ ਢੁਲਾਣੀ ਹਿੱਸਾ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਬੇਂਸਿਨ ਤਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ 
ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ 100 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀ ਇਕ ਸੌੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਧਰੀ ਪੱਟੀ 

ਹੈ ਪਰ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਬੈਗਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਆਸ- 
ਟਰੇਲੀਅਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 190 ਤੋਂ 290 ਕਿ. 

ਮੀ. ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਸਟੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਉਗਿਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 
1000 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੈਲਫ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ 
ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਕਰਕੇ 45 ਤੋਂ` 180 ਮੀ. ਦੀ ਡੂੰਘਾਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ 

-ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 275 ਤੋਂ 370 ਮੀ. ਦੀ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 
ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਕੌਲ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 

ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸੈਲਫ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਵਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸ਼ਣੀ ਖੰਡ 

ਵਿਚ ਮੂਗਾ ਚਟਾਨ ਮਾਲਾ, ਕਿਨਾਰੀ ਚਟਾਨ ਮਾਲਾ, ਰੌਧਕ ਚਟਾਨ ਮਾਲਾ 

ਅਤੇ ਮੂਗਾ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮਲਕਾ, 

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਸ ਦੇ ਜਲਡਮਰੂਆਂ, ਕੈਬੇ ਅਤੇ ਕੱਛ ਦੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ, 

ਗੌਗਾ ਦਰਿਆ, ਇਰਾਵਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਤ-ਉਲ-ਅਰਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 

ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੇ ਜਲ-ਮਾਰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਢੇ, 
ਬਰੇਤੇ ਅਤੇ ਰੌਤਲੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ. ਦੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਢਲਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 

ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਢਲਾਣੀ 
ਖੰਡਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ 107 ਤੋ` 309 ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ੍ 
9. ਦੀਪੀ-ਵ੍ਰਿਤ ਖੰਡ--ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ 
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ਸੁੰਡਾ ਟਾਪੂ-ਸਮੂਹ ਬਰ੍ਹਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਕ 5,150 
ਕਿ. ਮੀ. ਤੱ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਰੋ ਟਾਪੂਆਂ 
ਵਾਲ ਖੌਤਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋ ਵਧੋਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿਚ 
ਜਿਆਦਾ ਡੂੰ ਘਾਣ ਹੈ ਜੌ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਸਭ ਤੱ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 7,450 ਮੀਟਰ (34,242) ਫੁੱਟ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 
ਰੂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ“ ਕਰਦੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਨੂੰ 7,130 ਮੀ. (23, 392 ਢੁੱਟ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਇਕ 
ਪਧਰਾ ਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸੁੰਡਾ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵ੍ਤ ਖੰਡ 
ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਐਦਰਲੀ ਪਰਬਤ 
ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੇ ਗ੍ਰਟਰ ਅਤੇ ਲੌਸਰ ਸੁੰਡਾ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਸੁਮਾਟਰਾ, 
ਜਾਵਾ, ਤਿਮੌਰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦਰਜੀ 
ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ 
ਸੈੱਟਾਵੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਰਿੱਜ ਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਵੀ 
ਇਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

3. ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਬੋਸਿਨ ਤਲ --ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਮੱਧ= 
ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਢਾਲੂ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲਸਲਾ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਪੰਡਾਂ- 
ਅਫ਼ਰੀਕਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲੂ ਟਿੱਲੋਂ, ਪਠਾਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਿੱਲੇ ਅਤੇ 
ਹੌਰ ਉਚਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ-ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 335 ਤੋ 9000 ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਕੁਝ ਬੇਸਿਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਢਾਲੂ 
ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਢੇਂ ਕਿ ਅਰਬ 
ਬੇਸਿਨ । ਕਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਿਡ-ਇਡੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕ੍ਝ 
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰੌਧਕ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਕਰਾਜ਼ੈ ਅਤੇਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ- 
ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਸਿਨਾਂ'ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਕ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਮੁਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਾ- 
ਤਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਪਾਤਾਲੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 
ਵਾਲੀ ਪੱਧਰੀ ਧਰਾਤਲ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਛਟ ਦਾ 
ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਪਾਤਾਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਦਰੀ 
ਅਤੇ ਅਧਮ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਭਾਗ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਛਟ ਦੀ ਇਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿ 
ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਡੂੰਘੇ ਸਮੰਦਰੀ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਪਾਤਾਲੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 
ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪਾਤਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਕੌਨਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ` ਕਿ ਗੌਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾ= 
ਣਿਆਂ ਤੇ ਹਨ । ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਖੁਰਦਰੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 
ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰ੍ਰਪ ਰੇਖਾ ਕੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ _ਪਰਬਤ-ਲੜੀਆਂ ਵਿਚੋ _ਨਾਈਨਟੀ 
ਈਸਟ ਰਿੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ (ਲਗਭਗ 5000 ਕਿ. 
ਮੀ.) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸੈਨ 1962 ਵਿਚ ਪਤਾ 
ਲਗਾ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਬ੍ਰਕਨ ਰਿੱਜ ਨਾਲ ਸਮਕੌਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 
ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਡਾਨ ਪ੍ਰਾਇਦਪ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੀਪ ਅਡੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼- 
ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਢਾਲ ਟਿੱਲੇ 
ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਈ ਢਾਲ੍ਹ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਈਆਂ 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਹਨ । ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੌਟੀ ਪੋਪੜੀ ਵਾਲੋਂ ਕਈ ਰੈਰ-ਭੁਚਾਲੀ ਢਾਲੂ ਟਿਲੋਂ 

ਅਤੇ ਪਠਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਸੇਸ਼ੈਲਜ਼, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਆਗਾ- 

ਲਾਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਨੌਕੀਲੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਲਾਮਖੀ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਬੋਸਿਨ ਦੇ ਤਲ 

ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 
ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਫਰਕ- 
ਹਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਕੌਸ ਦੀਪਾਂ 

ਦੇ ਪ੍ਰਰਬ ਅਤੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਛੌਟੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 
ਵਿਚ ਹਨ । 

4-ਮੱਧ-ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਢਾਲ੍ਹ ਟਿੱਲੋ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੇਦਰ 
ਵਿਚ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜੌ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੇਦਰ ਵਿਚੋ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਰੌ- 
ਬੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿੱਜ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਚਲਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ 
ਸਾਉਥ ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੱਖਣ 
ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿੱਜ ਅਤੇ ਆਸ- 

ਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਰਿੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 
ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 400 ਤੱ 970 ਕਿ. 

ਮੀ. ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ 1,830 ਤੋ“ 3,050 ਮੀ. ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਚੌਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਰਦਰੀ ਧਰਾਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਘੱਟ ਉੱਚੀ (900 ਮੀਟਰ) ਹੈ ਪਰ ਚੌੜੀ ਵਧੇਰੇ (1450 ਕਿ. ਸੀ.) 
ਹੈ । ਮਧ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਾੜਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਬਰੁਤ ਥਾਵਾਂ 

ਡੌ ਕਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਤਲ ਦੀ ਬਣਤਰ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਲ ਅਤੋਂ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਪੇਪੜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਬਣਤਰ 

ਹੀ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਂ ਰਹੀ 
ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭੂ-ਅਭਿਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾੜਾਂ ਦੀ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁੰਡਾ ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਹਾਂਸ'ਗਰੀ ਰਿੱਜ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਗ ਰੌਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋ” 

ਐਲਪਾਈਨ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ--ਕਿ ਬਰ੍ਹਮਾ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ 
ਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆਹੈ । 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜੀ 

ਲੜੀਆਂ ਮ੍ਰੋਗਾ ਟਾਪ੍ਰਆਂ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਇਮਰਾਂਤ ਟਾਪ ਅਤੇ ਮੈਸਕ- 
ਰੀਨ (ਢਾਲ੍ਹ ਟਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ । ਲਘੂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੀ ਢਾਲ੍ਹਟਿੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਠਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਗੋਰ-ਭੂਚਾਲੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਗ 
ਹਨ। 

ਅਵਸਾਦ ਅਤੇ ਤਲ ਚਟਾਨਾਂ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਤਲ ਉਤੇ 
ਤਲਛਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ' ਮੌਂਟੀ ਤਹਿ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6,500 ਫੁੱਟ ਮੌਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਵਿਚ 
ਇਸਦੀ ਮੌਟਾਈ ਕੇਵਲ 300 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀ” 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ । ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਢਲਾਣਾਂ, ਢਾਲ੍ਹ ਟਿੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ 
ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਉਤੇ 4,870 ਮੀ. ਦੀ ਡੂੰਘਾਏ) ਤੀਕ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਚੂਨੇਦਾਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਡਾਇਟਮ ਕਾਈ 50ਵ%“ ਸਮਾਂਤਰ 



ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਲਿਕਾਮਈ ਖੋਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੋਖਾ 
ਦੇ ਠੇੜੇ ਦੂਧੀਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਖੋਲ ਅਤੇ'ਮੰਗਾਂ ਅਵਸਾਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭੂ-ਮੱਧ ਰੌਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 3 ਤੋ“ 6 
ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਚੀਕਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 

ਹਨ। ਭੂ-ਉਪਜਿਤ ਅਵਸਾਦ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੌਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ 

ਢਲਾਣਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਕ੍ਰਿਆ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨਿਖੌਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਾੱਸਫੌਰਾਈਟ ਅਤੇ ਮੈੱਗਨੀਜ਼ 

ਨਾੱਡਿਊਲ ਹਨ । ਮੱਧ-ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰਿਫਟ ਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਤਰਵੇਧੀ ਚਟਾਨ 
ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਉਤਪਤੀ--ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੈਸੋਜ਼ੋਇਕ ਕਲਪ (225,000,000 ਤੋ 
65,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੌਰਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ“ 
ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੌਲੇ ਵਿਚ ਗੱਡਵਾਨਾਲੈ'ਡ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕਾਂ (ਚੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕ:, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਆਸ- 
ਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਧਾਰ ਲਈਆਂ । ਇਕ ਹੋਰ 
ਅਨ੍ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੇਪੜ) ਦੇ 

ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮ੍ਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 
ਆਇਆਂ ; 

ਜਲਵਾਯੂ --ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਜਲ-ਵਾਯੂਕ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ 10? ਦੱਖਣ ਡੋ' ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਨਜ੍ਰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ । ਵਾਯੂਮੈਡਲ 
ਗੋੜ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਰਾਹੀ` ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਰਾਹੀ” ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ 

1/2 ਮੀ. ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਅਤੇ _ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵਲੋਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਚਲ- 

ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 
ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ` ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ 

ਭੁ-ਮੱਧ ਰੋਖਾ ਦੁਆਲੇ 175 ਸੈ. ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪ- 

ਮਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 25? ਤੋ 38” ਸੈ". ਤੀਕ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 22? ਸੈ'. ਤੀਕ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਦਲ 

ਵਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 60 ਤੋ" 70% ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 

ਵਿਚ 10 ਤੋ 30% ਹੈ । 

ਦੂਜਾ ਖੰਡ 10" ਅਤੇ 30” ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਥਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ 
ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਸ਼ਣੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦੱਖਣੀ 
ਪ੍ਰਰਬੀ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਵਿਪੀਰੀਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 

ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ `_ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 257 ਸੈ. ਤੀਕ ਅਤੇ 

ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ” ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿਚ 
ਅਸਤ ਸਾਲਾਨ । ਵਰਖਾ257 ਸੈ'ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹ 10? 

ਸੈੱ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਡੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

2 ਹੈ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਤੀਜਾ ਖੰਡ 307 ਤੋ 45” ਦੱਖਣੀ ਵਿਥਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ- 

ਊਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਣਖੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਜਲਵਾਯੂ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ 
ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਚੌਖਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 

ਵਿਚ ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਮਿਆਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ” 
ਕਿ ਢੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ 
ਜਿਉ” ਜਿਉਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 
ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 207 ਸੈ. (68"ਫਾ.) ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਚੌਥੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਉਪ-ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਖੰਡ 
ਸਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਖੈਡ ਨੇ 25? ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਐਟਾਰਟਿਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਯੂਮੇਡਲ 
ਸਰਕ੍ਲੇਸ਼ਨ ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਘੱਟ-ਵਾਯੂ ਭਾਰ ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਸ਼ਣ ਦੀ 
ਵੱਧ ਵਾਯੂ ਭਾਰ ਪੇਟੀ ਦੀ ਅਤਰ-ਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਥੇਂ ਅਡੌਲ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਝੱਖੜ 
ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੌਣਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ (ਦਸੰਬਰ 
ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ) ਦਾ: ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 6” ਤੋ 7” 
ਸੈਂ. (3? ਤੋਂ 45? ਫਾ.) ਤੋਂ` ਲੈਕੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ 16? ਸੈ (30” 
ਫਾ.) ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 107 ਤੋ 4” ਸੈ. (507 

ਤੌਂ 25” ਫਾ.) ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਤ ਸਾਲਾਨਾ 
ਵਰਖਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 100 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ 50 ਸੈ'. ਮੀ. (20 ਤੋਂ 20) 
ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ । ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਤ ਤਾਪਅਔਤਰ ਘਟ ਹੀ ਹੈ । 

ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- 
ਤਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਵਾਯੂਮੋਡਲ ਚਾਲਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ” ਸਗੋੱ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡ੍ਰੰਘਾ ਸਬੰਧ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਔਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਸ਼ਾਂਤ 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਤਰ-ਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । 

ਜਲ-ਤਾਪਮਾਨ--20? ਦੱਖਣ ਤੋ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 

ਸਤ੍ਰਈ ਜਲ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਐਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀ 
ਵਿਚ ਸਤ੍ਰਈ ਤਾਪਮਾਨ ਪੱਛਮ-ਖੋਤਰ ਨਾਲੋ ਇਸ ਖੋਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ 
ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ _ਰੌਆਂ 

ਆਦਿ ਹਨ । ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੱ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28” 
ਸੈ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ ਗਵਾਰਡਫਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ 
ਤੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23? ਸੈਂ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 30? ਦੱਖਣ ਤੋਂ` ਦੱਖਣ ਵੱਲ 
ਨੂੰ ਵਿਥਕਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੜ੍ਰਈ-ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ 
ਹੈ । 307 ਦੱਖਣ ਤੇ 22" ਸੈ', ਤੋਂ ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਤੀਕ ਕੇਵਲ-1” ਸੈ , 
ਤੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਸਤ੍ਈ- 
ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੌੌਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਬਾਕੀ ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਤ੍ਰਈੀ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 
ਤਾਪ-ਔਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ 4” ਤੋ 5” ਸੈ. ਹੈ । ਭੂ-ਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ 
ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 60? ਦੱਖਣ ਤੋ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਔਤਰ 3” ਸੈ" ਹੀ 
ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵੱਧ ਵਾਯ੍ਹ-ਭਾਰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਖੰਡ 
ਵਿਚ ਇਹ ਔਤਰ 10" ਸੈ. ਤੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਖਾਰਾਪਨ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸਤ੍ਰਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ 33 
ਤੋਂ 379%, ਹੈ (ਭਾਵ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਮਗਰ 
32 ਤੋਂ 37 ਹਿੱਸੇ ਲ੍ਣ) । ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖਾਰਾਪਨ (37%.,) 
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। ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ 
ਰਨ ਖਾਰਾਪਣ 34”% ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ 
2”% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 20” ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਐਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੱਟ ਤੱਕ 
7ਰਾਪਣ 35% ਤੋ ਘੱਟ ਕੇ 33.5% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ 
7ਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਰਾਰਣ 35” ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਤ੍ਈ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ--ਇਹ ਘਣਤਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ 
ਹਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 

ੱਛਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤ੍ਰਈ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਹਿੰਦ ਮਹਾਂ= 
ਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ' ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਬੈਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 

ਹੈ ਸਤ੍ਰਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸੰਟੀਮੀਟਰ 
ਪਛੇ 1.0223 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਘੱਣਤਾ ਪੱਛਮੀ ਅਰਬ(ਸਾਗਰ 
ਵਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈ“ਟੀਮੀਟਰ ਪਿਛੋਂ 1.025 ਗ੍ਰਾਮ 

। । ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਘਣਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ੌਨਲ 
ਅਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈੱਟੀਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 1.09%9 

ਹਮ ਤ' ਲੈ ਕੇ ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਥਿਕ ਸੰਟੀਮੀਟਰ 
ਪਛੋ 1.027 ਗ੍ਰਾਮ ਤੀਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਲੰਬਾਤਮਕ ਬਣਤਰ--ਆਮ ਕਰਕੈ ਜਿਉ' ਜਿਉ' ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਗਹਿ- 
ਹਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਮਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਮਹਾਂ- 
ਨਗਰ ਦੇ ਔਟਾਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ (40? 50? ਦੱਖਣ) ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਸ 
ਤਾਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਲ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਤ੍ਰਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੌ” 
!,500 ਤੋਂ 9,000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿ 'ਪਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਪ-ਉਸ਼ਣ ਖੋਡ ਢੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛੋ` ਆਉਦੀ ਹੈ । 

20" ਦੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਅਟਾਰਕਟਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਘੱਟ ਖਾਰੋਂ ਪਾਣੀ 

੨1 ਇਕ ਤਹਿ ਮਧਵਰਤੀ ਡੂੰਘਾਈ (455 ਤੋ 914 ਮੀ.) ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 10? ਦੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ 
ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਥਾਨਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੌ ਉਪਰਲੇ (455 ਮੀ. 1,500 ਫੁੱਟ) ਵਾਲੇ 
ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਰਾਪਣ ਮਿਲਣ ਵਿਚ 
ਆਉਦਾ ਹੈ । 1,100 ਤੋਂ 1,370 ਮੀ. (3,600 ਤੋ 4,500 

ਫੁੱਟ) ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਤੋਂ 6? ਸੈਂ. ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਮੁਦਰੀ ਤਲ 
ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਤੋ 2" ਸੈਂ. ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟਾਰਕਟਿਕ 
ਵਿਚ ਤਾਂ--1 ਸੈਂ. ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬਰਫ਼--ਐਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, 
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੇਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਜਾਈ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦਸ 

ਦਸ ਮੀਲ ਤੀਕ ਇਹ ਫੌਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ 
ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਿਘਲਦੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਪੌਣਾਂ ਅਤੇ ਰੌਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ 

ਦੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਹਾਂ- 
ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਤਾਂ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 
ਵਿਚ 907 ਪ੍ਰ. ਮਧਿਆਨ-ਰੋਖਾ ਨਾਲ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਬਰਫ 60? ਤੌ 
65” ਦੱਖਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਰ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਸਿਲਾਂ 20? ਦੱਖਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ--ਫਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਫਾਰ- 

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਭਾਟਾ ਬਹੁਤ ਛੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੈ ਅਰਧ-ਦੈਨਿਕ ਹੈ । ਭੱਟ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉੱਚਾਈ 0.45 ਤੋਂ 1.35 

ਮੀ. ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਉੱਤਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ 

ਖਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ, 7 ਤੋਂ 9 ਮੀ. ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ । ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਵ) ਵੱਡੀ ਜਵਾਰ ਰੋਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਰੋਆਂ--ਵਿਆਪੋਕ ਪੌਣਾਂ ਸਤ੍ਰਈ-ਜਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ 10? ਦੱਖਣ ਦੈ 
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਰੌਆੰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 
ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਖੱਥੋ-ਗੇੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌ ਦਾ ਅਸਤ 

ਵੇਗ (30 ਤੋਂ 50 ਸੈੱਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ (12 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ/ਪ੍ਰਤੀ 
ਸੈਕੰਡ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੌ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਉਲਟ ਕਰ ਛੈਦੀ 

ਹੈ । ਖਾੜੀ.ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੱਬੇ-ਗੋੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਥੇ ਔਸਤ ਵੇਗ 20 ਤੋ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੋਡ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮਾਨ- 

ਸਨ ਰੌ (ਉੱਤਰੀ ਭੂ ਮੱਧ-ਰੇਖਾ) ਭ੍ਰ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੌਵੇਂ ਪਾਸੇ 107 
ਉੱਤਰ ਅਤੇਂ 10? ਛੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਰਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 
੬0 ਸੈੱਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੌਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । 

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਰੌਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਪੱਛਮ ਵਲ ਬਣਲ 

ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇ' ਦੌਰਾਨ ਵਿਪਰੀਤ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਰੋ ਉੱਨਡ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੀ ਹੈ । - 

ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰੌਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 
ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੌਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣ 

ਰੌ, ਦੱਖਣੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੌਖੀ ਰੋਂ, ਕੇਪ ਨੀਡਲ ਜਾਂ ਆਗਲਾਸ ਰੌ, ਦੱਖਣੀ 
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਰੌ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੌ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ _ਰੌੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ-ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਭਿ 
ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਗੇੜ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਢਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

402 ਦੱਖਣ ਅਤੇ 60? ਤੋ65” ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਾਰਕਟਿਕ 

ਧਰਵੀ ਰੈ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । 
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਜੇ-ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਵਿੰਡ ਡਰਿਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਰ੍ 
ਖਣਿਜ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਤਲ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 

ਪਿਆ ਹੈ । ਖਾੜੀ ਫ਼ਾਰਸ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਬਾਸ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰੂਟਾਈਲ ਅਤੇ 
ਜ਼ਰਕਨ; ਮੌਨੇਜ਼ਾਈਟ ਖਣਿਜ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀਰੇ, ਫਾਂਸਫੌਰਾਈਟ ਨਾੱਡਿ= 

ਉਲ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਗਲਾਸ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਲਾਲ ਸਾਗਰ _ਦੀਆਂ ਤਹਿਲਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਮੈਗ- 

ਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਰ ਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਮਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਢਾਲ੍ਹ ਟਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਾੜ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਡ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਲ ਉਤੇ ਮੈ'ਗਨੀਜ਼ ਨਾਂਡਿਉਲ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ । 
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ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇਂ ਜੀਵ-ਜੰਤ੍ਰ---ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸਮੰਦਚ ਦੇ ਘੱਟ ਡ੍ਰੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੂੰਗਾ ਅਤੇ ਰੌਰ ਜੀਵਾਣ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂੰਗਾ ਬਣਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ- 
ਜੋਤ੍ਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੰਜ, ਵਰਮ, ਕੇਕੜੋ, ਘੰਗੇ. ਸਮੋਦਰੀ ਅਰਚਿਨ 
ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੂੰਗਾ-ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਜੀਵ-ਜੈਤ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ 
ਪਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ 
ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 
ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜੀਵ-ਜੋਤੁ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਮੱਤ ਜੰਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਊਸ਼ਣ-ਬੰਡ ਦੇ ਜਵਾਰੀ-ਖੰਡ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਜੰਤ੍ਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸ਼ੀਤ-ਊਸ਼ਣੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਦੀ 
ਹੈ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀੜ੍ਹ ਰਹਿਤ ਜੀਵ-ਜੰੜ੍ਹ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

__ ਹਿੰਦ ਮਰਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਜੀਵ-ਜੈੜ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਤ੍ਰਈ 
ਜਲ ਦੀ 90 ਮੀਟਰ ਤੱ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰ ਹੈ । ਇਕ ਸੈੱਲ ਪਲੰ'ਕਟਨ ਵਿਚ ਕਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ 
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨੀਲੀ-ਹਰੀ ਕਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਸਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਆ (ਕਰੜੇ ਖੋਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ) ਵਿਚ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ 
ਹਾ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ” ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹੀ ਇਥੋ” ਦੇ ਵਧਰ ਜੀਵ-ਜੌਤੂ ਹਨ । ਇਸ ਡੱ' ਪਿਛੋਂ ਛੁਟੇ ਛੋਟੇ ਘੋਗੇ, ਜੈਲੀ- ਫਿਸ਼, ਪਾੱਲਿਪ ਅਤੇ ਹੌਰ ਰੀੜ੍ਰ-ਰਹਿਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਭੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ ਅਤੇ ਵੱਡੋ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਐਲ ਬੈਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰਿਗਿਟ ਪੰਛੀ ਇਥੇ ਆਮ ਮਿਲਢੇ 
ਹਨ । ਅਵਾਰਕਟਿਕ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤ-ਓਸ਼ਣ ਖੁੰਡ ਦੇ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਗੂਇਨ (ਦੱਖਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੰਛੀ) ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲ- 

ਹਨ । 

_ਸਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ--ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਖੌਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੰ` ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤ- 
ਰੀਆਂ ਨੈ ਇਸ ਸਸੂੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਹੰਸਰ-ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੰਸਰ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 
ਮਿਸਰੀਆਂ, ਫਿਨੀਸ਼ਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਨੌਵੀ' ਤੋਂ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ“ ਸਦੀ 
ਤੀਕ ਦੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚ- 
ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪ੍ਰਰਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪੌਣਾ, 
ਰੋਆਂ, ਤੱਟਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੋਫ਼ਾਲਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 
ਚੀਨ ਤੀਕ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਸੰਨ 1469 
ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਸੀ ਸਮ੍ੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਡ ਦੇ ਇਕ ਫਪਾਰੀ -ਜਹਾਜ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਸੈਨ 1497 ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਲੇ 
ਪੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸਕੌਡੀਗਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 
ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ । 

_ਪੁਰਤਗੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੰਦੇਜ਼, ਐਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਿੰਢ ਮਹਾਂ 
ਸਾਗਰ ਵਲ ਵਧੇ ।-ਸੰਨ 1521 ਵਿਚ ਹਵਾਨ ਸੀਬੈਸਚੀਅਨ ਦਲ ਕੇਨੌ 

ਨਾਮੀ ਸਪੇਨੀ ਖ਼ਲਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਢੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਪਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਰਤੀਨੈੱਡ ਮੈਗੇਲਨ ਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਪੀਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 
ਸੀ) ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ । ਵੈਲਦੇਜ਼ 
ਮਲਾਹ ਆਬੈੱਲ ਤਸਮਾਨ ਨੇ ਸੈਨ 1642 ਤੱ 1644 ਤੀਕ ਪੂਰਬੀ 
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਖੌਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 
ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀਪ ਲੱਭਿਆ । ਸੈਨ 1772 ਵਿਚ 
ਕੈਪਟਨ ਜੋਮਜ਼ ਕੁੱਕ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੋ ਦੀ ਖੋਜ 
ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1806 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ= 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਸੰਨ 1819 ਅਤੇ 1821 ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਸੀ ਖੌਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ 60! ਸਮਾਂ- 
ਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ । ਇਸ 
ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਅਫਰੀਕੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੰ'ਡੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ 
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ । ਸੰਨ 1872 ਵਿਚ ਬਰ- 
ਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰੋਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਚੈਲਿੰਜਰ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖੌਜ ਸ਼੍ਰ 
ਹੋਈ । ਦਰਜੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਿਛੋ' ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਗਲਾਥੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ 
ਐਲਬੰਟਾਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈੱਡ ਦੇ ਚੌਲਿੰਜਰ ਦੂਜੋ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੁਆਲੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ 
ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1957-58 ਦੇ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰ-ਭੌਤਿਕ 
ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋ' ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ'ਡ, ਰਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 
ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੋਵਾਰ ਖੌਜ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1960 ਤੋ 1965 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦ 
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੌਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀਹ ਤੋਂ ਉਪਰ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇਂ ਸਮ੍ਰਹਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੌਰ ਖੌਜਾਂ 
ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਰ੍ 
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ਹਿੰਦਾਲ : ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੌਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਜੌ 
ਬਾਬਰ ਦੀ ਬੇਗ਼ਮ ਦਿਲਦਾਰ ਆਗਾਚੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1519 ਈ. ਵਿਚ 

ਪੌਦਾ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਬਦੱਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੂਲ' 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਉਥੋ' ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਫ਼ਖਰ 
ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਆਗਰੇ ਪਰਤ ਆਇਆ । ਹਮਾਯੂੇ ਦਾ ਬਦੱਖਸ਼ਾਂ 
ਤੋ ਅਚਾਨਕ ਚਲੋਂ ਜਾਣਾ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਸੀ । ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ 
ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਲੌਕਾਂ ਨੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਸ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਉਜ਼ਬੇਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 
ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੋਭਾਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ । ਹਿੰਦਾਲ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੈ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਪਹੌਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਸੈਦ ਖਾਂ 

ਨੇ ਕਿਲੋਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹਾ । ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ । 

ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ' ਹੁਮਾਯ੍ਰ੍ ਨੇ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੈਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੇ ਮ੍ਰਗ਼ਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ । ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 
ਅਲਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ । ਇਸ ਸਮੇ ਇਸ ਚੀ ਉਮਰ 13 
ਸਾਲ ਢੀ ਸੀ । ਜਦੋ 1534 ਵਿਚ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 



ਲਦ ਛੇਵੀ' 

! ਲਿਆ ਤਾਂ 18,000 ਘੌੜ-ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਕਰੀ, 

ਦਗਾਰ ਨਾਸਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 

ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 

ਵੀ | 

ਹਿੰਦਾਲ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ । ਜਦੋਂ” ਹੁਮਾਯੂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ 

ਰਤ (ਅਲਵਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦਾਲ 

ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਜੁਲਾਈ- 

ਗਸ਼ਤ 1536 ਵਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਤਜ਼ਾ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ 

ਤੂ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ ਬੀਭਗਤਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ 

ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ । 

ਹਿੰਦਾਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ । ਇਸ 
7ਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਹੁਮਾਯ੍ੈ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨੋ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ 
ਹੈਦਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

1551 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

/ੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਰ. ਖੁ.--ਮ. ਕੌ. 284 ; ਰਾ. ਵਾ. ਮੁ. ਐੱਪ, 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲਾਂ, 
ਡਾਂ, ਉਪ-ਖੰਡਾਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਦੇ ਹਾਂ । 

ਦਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਲਾਂ (ਆਦਿਕਾਲ, ਭਗਤੀਕਾਲ, 

ਜਤੀਕਾਲ ਤੇ ਆਧਨਿਕ ਕਾਲ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 
ੱਠ ਭੂਮੀ ਅੱਠਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ” ਮੇਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ 

ਰਬ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੈਡਿਆ 

7 ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਤੁਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ 

/ਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ । ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

7ਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਜਰਯਾਨ ਸੀ ।ਵਜਰਯਾਨੀ 
ਹਂਤਰਿਕ ਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ 
(ਚਾਰ ਲੌਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ । ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ 
ਟਨ੍ਹਾਂ ਵਜਰਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ (ਜਿਸ 

? ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਮੋਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

1 । ਇਸ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਨਾਥ-ਪੌਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਧ, ਤੌਤਰ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਆਦਿ ਮਤਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕਰਕੇ 
ਮਾਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੌਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ 

ਤਾਤੀਆ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਤੀ । ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ 

ਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਮ ਅਨਭਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ । ਅਬਦੁੱਰ- 

ਹਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਗ੍ਰੰਥ 'ਸੰਦੇਸ਼-ਰਾਸਕ' ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਇਸ 

ਮੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰ੍ਰਪ 
ਭਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । 

ਆਦਿ ਕਾਲ (ਸੈਮਤ 1050-1375) 
ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇ` ਬਾਰੇ ਵਿਦ- 

ਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਭੇਂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ ਕਾਲ ਨੂੰ 'ਵੀਰਗਾਥਾਕਾਲ' , 
,ਚ'ਰਣ-ਕਾਲ', 'ਸਿੱਧ-ਸਾਮੰਤ ਕਾਲ' ਅਡੇ 'ਆਦਿ ਕਾਲ' ਆਦਿ ਕਈ 
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ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਚਾ- 

ਰੀਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 

ਮੁੱਖ-ਰੁਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੀਰਗਾਥਾਕਾਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ 

ਪਰ ਆਧਨਿਕ ਖੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯ੍ਗ 

ਵਿਚ ਵੀਰ-ਕਾਵਿ (ਰਾਸੋਂ ਕਾਵਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਨ, ਬੁਧ, ਸਿੱਧ ਤੇ 

ਨਾਥ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ 'ਆਦਿਕਾਲ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ । 

ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਫੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਫ੍ਰੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੌ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਪਕ੍ੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ 

ਨੂੰ ਜੇਨ, ਸਿੱਧ, ਨਾਥ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜੈਨ ਮੁਨੀਆਂ ਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਿਤ, ਚਰਿਤਰ-ਕਾਵਿ, ਕਥਾ ਕਾਵਿ ਤੈ 

ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, 

ਵੀਰਤਾ, ਨੀਤੀ ਸਬੈਧੀ ਫੁਟਕਲ ਪਦ ਵੀ ਲਿਖੇ । ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਡ 

ਦਾ ਸਫਲ ਸੁਮੇਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਸਵਯੈਭ੍ਰ ਤੈ ਪੁਸ਼ਪ- 

ਦੌਤ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਮੈਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਵਯੰਭੂ ਦਾ 'ਪਓਮ 

ਚਰਿਓ' (ਪਦਮ ਚਰਿਤ) ਇਕ ਸਫਲ ਮਹਾਂਕਵੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਕ੍ਰੰਸ 

ਦਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਸ਼ਪਦੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਘਹਾਪਰਾਣ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵੌਤਮ 

ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਹੇਮਚੰਦਰ ਸ੍ਰੀ, 

ਸੋਮਪ੍ਰਭ ਸੂਰੀ, ਸ਼ਾਲੀਭਢੁ ਸੂਰੀ (ਕਰਤਾ ਭਰਤੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਸ), 

ਮੁਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੰਗਧਰ ਆਦਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਰੋਏ 

ਹਨ । 

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੌ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਾਭਿਆਚਰਕ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੌਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੌ ਕਰਮ- 

ਕਾਂਡ ਤੇ ਭੌਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ । ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8% 

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹਪਾ, ਕਣਹਪਾ, ਸ਼ਬਰਪਾ, ਲੂਈਪਾ, 

ਤੇ ਸਾਂਤੀਪਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਹੇ ਅਤੇ ਚਰਯਾ ਗੀਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਮੌਢੀ ਗੁਰ ਗੌਰਖਨਾਥ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਤ 

ਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੈ 

ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਵੀ ਇਸ 

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਸੀ । ਸਾਧਨਾ, ਸੈਜਮ ਅਤੇ ਪਖੰਡ-ਖੰਡਨ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਅਗਪ੍ਰਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । 

ਅਪਕ੍ਰੰਜ਼ ਦੇ ਲੌਕਿਕ (ਲੌਕ) ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਬਦੁੱਰਹਿਮਾਨ ਡੈ 

ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਅਬਦੁੱਰਹਿਮਾਨ ਦਾ 'ਸੈਦੇਸ਼ ਰਾਸਕ' 

ਨਾਮੀ ਖੰਡ-ਕਾਵਿ ਮੰਜੀ ਰੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਜੌਗ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਇਕ ਉਤੱਮ ਕਿਰਤ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚ- 

ਨਾਵਾਂ 'ਕੀਰਤੀਲਤਾ' ਤੇ 'ਕੀਰਤੀਪਤਾਕਾ' ਅਗਲੇਰੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ 

ਪੈੜਾਂ ਪਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੌਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਗ੍ਪ ਮਿਲਦਾ _ੈ । ਰ੍ 

ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਡੇ ਸ਼ਕਡੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਿਰਡੀ ਭਾਸੋ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ 
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ਦੀ ਹੈ । ਰਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ । ਇਸ 
ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ .ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਣ ਤੇ ਭੱਟ ਕਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਹਿਤ 
ਵੀਰਗਾਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਗਾਥਾਵਾਂ _ਰਾਸੋਂ ਕਹਾਉੱ'ਦੀਆਂ 
ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਰਾਦਾਤਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ 
ਸਨ । ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । 
ਰਾਸੋ ਵੀਰਗੀਤ (ਬੀਸਲਦੇਵ ਰਾਸੌ ਤੇ ਆਲਹਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ 
(ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਤੇ ਖੁਰਮਾਣ ਰਾਸੋ) ਦੋ ਰ੍ਰੋਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੋਂ ਗਏ । 

'ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰਾਸੋ' ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਆਦਿਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ 
ਕਰਤਾ ਚੰਢਰਬਰਦ'ਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ 
ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰ 
69 ਸਰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 2500 ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ । ਕਲਮ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੌਹਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਚੰਦਰ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸ 
ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 
ਚਿਤਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ । 
ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਡਿੰਗਲ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਨਰਪਤੀ ਨਾਲਹ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਬੀਸਲਦੋਵ ਰਾਸੋ' ਬੀਸਲ ਦੇਵ ਦੀ 
ਬਿਰਹੋ' ਕੱਠੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜਮਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ-ਟੁੰਬਵਾਂ 
ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕੌਮਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ 
ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਕਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋ" ਕੁਝ ਹਟਵੀ' ਅਗੇ ਬਝੀ 

ਹੀ ਕਰੁਣਾਪ੍ਰਰਨ ਤੇ ਸੈਗੀਤਮਈ ਰਚਨਾ ਹੈ । 

ਦਲਪਤੀ ਵਿਜਯ ਦਾ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਖ਼ੁਮਾਣ ਰਾਸੋ' _ਕਾਵਿ- 

ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਸ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਨਹੀ” । 'ਪਰਮਾਲ 

ਰਾਸੋਂ` ਜਿਸਨੂੰ ਆਲਹਾ-ਖੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲਹਾ ਤੇ 

ਉਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਦੌ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਕਥਾ ਹੈ । ਜਗਨਿਕ ਦੀ ਇਹ 
ਕਿਰਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਣਨ ਕਾਰਨ 'ਆਲਹਾ' 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟ ਕੇਢਾਰ 
ਕਿਰਤ 'ਜਯਜਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਧ੍ਰਕਰ ਦੇ “ਜਯਮਯੋਕ ਜਸ ਚੰਦ੍੍੍ਕਾ', 
ਸਾਰੰਗਧਰ ਦੇ 'ਹਮੀਰ ਰਾਸੋ', ਨੱਲ ਸਿੰਘ ਢੇ 'ਵਿਜਯਪਾਲ ਰਾਸੋਂ 

ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਰਾਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਵਿਢਆ- 

ਪਤੀ, ਮੁੱਲਾ ਦਾਊਦ (ਚੰਦਾਯਨ ਦਾ ਕਰਤਾ), ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਆਦਿਕਾਲੀ ਲੌਕ- 

_ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਵਿ ਵਿਚ 'ਢੋਲਾ ਮਾਰੂ ਰਾ ਦ੍ਹਾ' ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀਥਾਂ ਹੈ। 

'ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਪੈਂਗਲਮ' ਨਾਂ ਦਾ' ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤ ਤੇ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਮੁਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੌ ਸੁਖਨੇ ਬੜੀ 
ਹੀ ਸਰਸ ਤੇ -ਸੁਭਾਵਕ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ । ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
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ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹਾਸ-ਵਿਨਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ! 
ਹੈ । 

ਹਿੰਦੀ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਨੂੰ 'ਮੈਥਿਲੀ ਕੌਕਿਲ” | 
ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਪਦਾਵਲੀ ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਕਵੀ_ | 

ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ , 
ਰਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾ ਤੇ 

ਨਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ 
ਮਿਠਾਸ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਸੈਗੀਤ ਕਾਰਨ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ 

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਵਜੋ ਸਨਮਾਨਿਆ ,ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ' ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 

ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਰ ਇਹ ਕਿ ਭਗਤੀਕਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਪੂਰਵ-ਰੂਪ ਆਦਿਕਾਲ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਵੀ” 
ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਹੌਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ 

ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰ੍ਪ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!। 

ਭਗਤੀਕਾਲ (ਸੈਮਤ 1375 ਤੋ 1700 ਤਕ)-- ਹਿੰਦੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਰਵ-ਮੱਧਕਾਲ ਸਾਹਿਤ _ਰਚਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੌ” 
ਹੀ ਨਹੀ” ਸਮੁੱਚੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਦ੍੍੍ਸ਼ਟੀ 

ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇਰ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਤਕ ਧਰਮ 
ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ ਗਈ.ਸੀ । ਆਮ ਜਨਤਾ 
ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਤੈ ਅਡੰ- 
ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ । ਮਾਯਾਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਪਰਾਮਤਾ . 
ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੋ” 

ਭਗਤੀ ਅੰਦੌਲਨ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਅੰਦੌਲਨ ਚਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 
ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਲਵਰ ਸੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਹੋਇਆ । ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੇ ਮਾਯਾਵਾਦ 
ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੈਸ਼ਣਵ _ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ _ਉੱਠ _ ਖੜ੍ਹੀਆਂ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰਾਮਾਨਜਾਚਾਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ 
ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ (15ਵੀ' ਸਦੀ) ਨੇ ਉੱਤਰੀ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 

“ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਰਾਮਾਨੰਦ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਰਾਮਾਨੰਦ 
ਨੇ ਉਚ-ਨੀਚ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ 
ਰੂਪ ਦੇ ਉਪ'ਸ਼ਕ ਕਬੀਰ ਤੇ ਸਗੁਣ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ 

ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਵਿਸ਼ਣ੍ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਦਾਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਸਮੇ' ਵਲੱਭਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ” ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਰਗ ਚਲਾ- 

ਇਆ ਜੋ 13 ਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 
ਚਲਣ ਵਾਲ ਪੁਰਾਣ ਆਧਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਸੌਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਮੁਖ ਸੀ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਿਆਪਕ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੈਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ 14ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਗ੍ਣ 

ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੌਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ,ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਕਬੀਰ ਦੇ ਸੰਤਮਤ ਦੇ 
ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਫੀ 
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ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ 

ਟੇ ਪ੍ਰੌਮਮਈ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਵਚ ਸਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ । 

ਨਰਗੁਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌ ਭਾਗ ਹੋਏ--ਗਿਆਨ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ 

ਭਾਰਗੀ । ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਵੀ ਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਾਯਸੀ । 
ਤਗੁਣ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਉਪਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ -- ਰਾਮਭਗਤੀ 

ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਭਗਤੀ । ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ 

ਹੂਰਦਾਸ ਸੀ । 

ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਲੌੜ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਵਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ । ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 

ਹੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਖੋਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸੰਤ ਕਾਵਿ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ` ਰ੍ਰਪ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸੈਤ ਅਖਵਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ, 

ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਵੀਦਾਸ, ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਅਆਗੰਦ 

ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ 1 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਹਿੰਦੀ 

ਵਚ ਆਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਹੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹਨ । ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤ ਮੱਤ ਦਾ ਮੌਢੀ ਕਵੀ 

ਨਿਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਮਹਾਤਮਾ ਕਬੀਰ (ਸੈਮਤ 1455 ਤੋ 1575) ਇਸ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ 

ਤਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ 

ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦਕਾ ਯ੍ਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ । 'ਬ਼ੀਜਕ” 
ਕਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ 
ਭਮੈਨੀ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ । ਸਮਾਜ-ਸ੍ਰਧਾਰ, ਹਿੰਦ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, 

/ਖੰਡ-ਖੰਡਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਦਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ 

ਤਾ ਰਹੱਸਵਾਦ (ਸਾਧਕ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮ-ਸਬੈਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ) 
ਹੌਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਹੈ 

'ਜਸਨੂੰ 'ਸਧੁੱਕੜੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ੍ਧਾਰਕ, ਚਿੰਤਕ 
ਤੋ ਮਹਾਂਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਸੰਮਤ 1526--1595) ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੌਕਲਿਤ ਹੈ । 
ਮਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨੋਕ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ, 
ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ-ਕਿਰਪਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । 

ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੈ ਕ੍ਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਖੰਡ ਖੰਡਨ, ਪ੍ਰੰਮ ਭਾਵ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, 

ਫੈਰਾਗ-ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਉ”ਦੀ ਹੈ । ਸਹਿਜ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਤਮ 

ਮਰਪਣ ਤੋਂ ਕੌਮਲ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸ਼੍ਧ ਹਿਰਦੇ 
ਟੀ ਵਸਤ੍ਹ ਹੈ । 

ਸੈਤ ਦਾਦ ਦਿਆਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅਨ੍- 
ਜਾਈ ਸਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤਾ ਸਰਸਤਾ ਹੈ । ਧਰਮਦਾਸ 
ਦੀ ਰਰਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਸਰਲਤਾ ਹੈ । ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦ- 
ਵਨ ਕੋਵੀ ਸੀ । 'ਸ੍ਰੰਦਰ ਵਿਲਾਸ' ਵਿਚ ਬ੍ਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੇਂ ਇਸਦੇ 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਕਬਿੱਤ ਤੇ ਸਵੱਯੋ ਰੀਤੀਨੀਤੀ ਤੇ ਲੌਕ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ- 
ਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਸਕ ਸੰਦਰ 

ਦਾਸ ਦੀ ਅਲੰਕਾਰ ਯੌਜਨਾ ਤੇ ਕਾਵਿ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ । 

ਸੈਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਗਤੀਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੋਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ 
ਕਰਦ] ਹੋਈ ਰੀਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ । 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੌਤ ਕਵੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਦਾਦੂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੁਰੇ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰੱਜਬਦਾਸ, ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਲ੍ਹੂਕਦਾਸ, 
ਚਰਨਦਾਸ, ਸਹੌਜਬਾਈ, ਦਇਆਬਾਈ, ਗਰੀਬਦਾਸ, ਦਰਿਆ ਸਾਹਿਬ 

ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । ਸਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਯੋਗ, 

ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਕਾਵਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੀ _। ਅਡੰਬਰ-ਹੀਨ ਤੇ 

ਸਹਿਜ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਨਾ ਭਗਤੀ ਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ- 

ਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਸੰਤ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਕ੍ਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ” 
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪਰਜਾ ਆਦਿ ਦੈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ 1 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਮਤਭੇਂਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਦਰਾਨਾ ਵਿਰੌਂਧ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਰਾਂ , 
ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ 1 
ਪਖੰਡ, ਜੀਵ-ਹੱਤਿਆ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ 

ਹੌਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿ- 
ਆਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ 
ਪ੍ਰੌਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ-ਪ੍ਰਰਨ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਸੰਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ 

ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਵਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ । 
ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਮੁਕਤਕਾਂ ਤੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ 

ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤੋ“ ਸੈਤ-ਕਾਵਿ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ 1 

ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਵਿ--ਨਿਰਗੁਣ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਵਿ ਜਾਂ 

ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ (ਧ੍ਰੋਮ ਆਖਿਆਨ) ਕਾਵਿ ਹੈ । ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ 

ਲੌਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਕਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੌਮ ਦੀ ਵਿਆ- 

ਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੂਫੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਦਰਤਾ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ 

ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਕਤਕ ਵਿਚ ਸੀ ਉਥੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ- 

ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ । 

ਸੂਫ਼ੀ ਪ੍ਰੌਮ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਦਾਊਦ 

(ਕਰਤਾ ਚੰਦਾਯਨ 1370 ਈ.) ਤੋਂ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਐਂਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ 

ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਵੀ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਯਸੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਾ 

ਇਲਾਵਾ ਕੁਤਬਨ, ਮੰਝਨ, ਉਸਮਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਨਬੀ, ਨਰ ਮੁਹੌਮਦ ਆਦਿ 

ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

“ਰੋਮ ਦੀ ਪੀੜ' ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਾਯਸੀ ਦਾ 'ਪਢਮਾਵਤ' ਹਿੰਦੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਹੈ । ਇਹ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਦੌਹਾ-ਚੌਪਾਈ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨਸੇਨ ਤੇ ਸਿੰਹਲ 

ਦੀਪ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆ= 

ਖਿਆ, ਕਥਾਰਸ, ਪ੍ਰਬੰਧ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੰਜੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ! 



ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਸੂਫ਼ੀ ਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਰਚਨਾ ਤੌ ਇਲ'ਵਾ ਇਸਨੇ 

'ਅਖਰਾਵਟ' ਤੇ 'ਆਖ਼ਿਰੀ ਕਲਾਮ' ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਕੁਤਬਨ ਦੀ 
'ਮ੍ਰਿਗਾਵਤੀ', ਮੰਝਨ ਦੀ 'ਮਧੂਮਾਲਤੀ', ਉਸਮਾਨ ਦੀ 'ਚਿਤਾਵਲੀ', ਸ਼ੇਖ 
ਨਬੀ ਦੀ 'ਗਿਆਨਦੀਪ' ਤੇ ਨ੍ਰ-ਮੁਹੌਮਦ ਦੀ 'ਇੰਦਰਾਵਤੀ' ਆਦਿ 

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ 'ਹੌਸ ਜਵਾਹਰ' (ਕਾਸਿਮਸ਼ਾਹ), “ਨਲ ਦਮਯੌਤੀ' (ਨਰਪਤੀ 
ਵਿਆਸ), 'ਰਸ ਰਤਨ' (ਪ੍ਹਕਰ), 'ਪਹੁਪਾਵਤੀ' (ਦੁੱਖਹਰਣ ਦਾਸ), 

'ਮਾਧਵਨਲ ਕਾਮਕੌਦਲਾ` (ਗਣਪਤੀ) ਆਦਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮ ਕਥਾਵਾਂ ਮਿਲ- 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ" ਜਾਯਸੀ ਦੇ 
'ਪਦਮਾਵਤ' ਦੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ । 

ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 
ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਤੇ ਲਿਖੋਂ ਗਏ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਆਤਮ ਬਲੀ- 

ਦਾਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 

ਚਿਤਰਣ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਵਿ-ਰੂੜੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਧੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧੀ 
ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਮੁਖ 

ਛੰਦ ਦੋਹਾ-ਚੌਪਾਏ3 ਹੈ । 

ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਲੰਕ-ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸੰਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਓਤਿਸ਼ ਤੇ ਕਲਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ 
ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੱਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ । 

ਰਾਮ ਕਾਵਿ--ਭਾਰਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ 
ਭੁਗਤੀ ਕਾਵਿ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪ੍ਰਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀ 

ਦਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰੌਮਣੀ ਕਵੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਰਵੌਤਮ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ 

ਦਾਸ (1533-1623) ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ 
ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਰਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ । 
ਇਸ ਦੇ 'ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । 'ਦੌਹਾਵਲੀ' (ਨੀਤੀ, ਭਗਤੀ, ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਦੇ 
ਦੌਹੇ), 'ਕਵਿਤਾਵਲੀ' (ਕਬਿੱਤ, ਸਵੱਯੇ, ਛਪੈ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਰਾਮ ਕਥਾ), 
“ਗੀਤਾਵਲੀ' (ਸੱਤ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਕਥਾ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾਵਲੀ' 
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾ), 'ਵਿਨਯਪੱਤਰਿਕਾ' (ਬਿਨੈ ਦੇ ਪਦ), 'ਰਾਮਲਲਾ 
ਨਹੁਡੂ, 'ਵੈਰਾਗਯ ਸੈਦੀਪਨੀ', 'ਬਰਵੈ ਰਾਮਾਇਣ', 'ਪਾਰਵਤੀ ਮੰਗਲ,” 
“ਜਾਨਕੀ ਮੰਗਲ', 'ਰਾਮਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ' ਆਦਿ ਇਸ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾ- 
ਣੀਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਰਵੌਤਮ ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ 'ਰਾਮਚਰਿਤਆਨਸ' ਰਾਮ ਜਰਿਤ, 

ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸੱਤ 
ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ 

ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ । ਗੁੰਦਵੀ' ਕਥਾਵਸਤ੍ਰ, ਦਿਲ-ਟੰੰਬਵੇਂ` ਪ੍ਰਸੰਗ, ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ, 
ਰਾਮ ਰਾਜ ਪਾਤਰ-ਚਿਤਰਨ, ਰੌਚਕ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਦੇ 

ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹਨ । ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ । ਦੌਹਾ-ਚੌਪਾਈ ਦੀ 
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ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਛੁਹ ਲਈ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚੀ 

ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ । 

ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬਧ, ਮੁਕਤਕ, ਰੀਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯ੍ਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਰ੍ਪਾਂ, 
ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਿਸੋ 
ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ : 

ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਲਸੀ ਨ ਲਸੈ, 

ਕਵਿਤਾ ਲਸੀ ਪਾ ਤੁਲਸੀ ਕੀ ਕਲਾ ।. 

(ਭਾਵ--ਕਵਿੜਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀ ਵਧੀ, ਬਲਕਿ 
ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੀ ।) 

ਤੁਲਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸੇ ਰ੍ਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ 

ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਵਾਂਗ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਰਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ 
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੀ 

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ਼ ਅਤੇ ਪਰਮ 

ਬ੍ਹਮ ਸਰਪ ਮੋਨ ਕੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ ਸ਼ੀਲ, ਸੋੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਾ ਸੁਮੋਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰੋਸ਼ਤਮ ਤੇ ਲੌਕ-ਰਖਿਅਕ 
ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਿਤ ਦਿਸ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਰਾਮ 
ਕਾਵਿ ਦਾ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 

ਸੁਮੇਲ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਸਗੁਣ ਤੈ 

ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਮੱਚੇ ਭਾਰਤੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ-ਸੇਵਕ ਸਬੈਧ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪੂਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਰਸਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਰਸ) ਦਾ ਚਿਤਰਨ, ਮਹਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, ਛੰਦ 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ̀  ਸਰਸ, ਸੁਭਾਵਕ, _ਭਾਵਮਈ ਤੇ ਸਾਹਿ- 

ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਮ-ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ । ਸੋਂ ਧਰਮ, 

ਸਮਾਜ, ਨੀਤੀ, ਕਲਾ ਆਦਿ ਸਭ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਆਂ ਤੌ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵਿ--ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਗੁਣ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦੀ 

ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਨੰ ਨਵਾਂ 

ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਨਵੀ” ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਕ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਹਨ : ਵੱਲਭ, ਚੈਤੌਨਯ ਤੇ ਰਾਧਾ ਵਲੱਭ । ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੋ 
ਸਗੁਣ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੈਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਬੌਝਲਤਾ' ਤੈ ਸੀ 
ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ 
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਧੁਰ ਰ੍ਰਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ 
ਗਹਿਰਾ ਸਬੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ । ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਸੂਰਦਾਸ, ਨੰਦ ਦਾਸ, ਮੀਰਾਬਾਈ, ਹਿਤਹਰੀਵੰਸ਼ ਤੇ ਰਸਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਸੂਰਦਾਸ (ਲਗਭਗ 1535-1640 ਸੈਮਤ) ਜਨਮ ਤੋਂ” ਹੀ ਨੋਤਰ- 
ਹੀਨ ਸੀ ਪਰ _ਵੱਲਭਾਚਾਤੀਆ ਤੋਂ” ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਭਰ੍ਵਾਨ 
ਕਿਨ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਇੰਜ਼ ਗਾਂਵਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹ੍ਰਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ! ਸੂਰਜ 
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ਸ੍ਰਰਸਾਗਰ, ਸੂਰਸਾਰਾਵਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਹਰੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸੂਰ- 
ਸਾਗਰ” ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ 
ਹੀ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲ-ਲੀਲ੍ਹਾਵਾਂ ਢੇ ਚਿਤਰਨ ਵਿਚ ਸੂਰ ਆਪਣਾ 
ਸਾਨੀ ਨਹੀ” ਰਖਦਾ । ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਜ- 
ਮਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭ੍ਰਮਰਗੀਤ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਸਰਸਤਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੰਢ ਰੂਪ 

ਵਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਮੁੱਚਾ ਸ੍ਰਰ-ਸਾਹਿਤ ਬ੍ਰਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਗੀਤੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਦੇ ਗੀਤੀ- ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀ- 
'ਰਤਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ । ਕਵੀ ਨੰਦਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਖਰਤਾ ਦਰਸਾ- 
'ਉੱਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 'ਰੂਪ ਮੰਜਰੀ', 'ਰਸਮੈਜਰੀ'' 'ਭੰਵਰਗੀਤ' ਤੇ 'ਸ਼ਯਾ 

ਮਸਗਾਈ' ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ 
ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮ-ਦੀਵਾਨੀ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਾਂਵਰੀਆ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਬਿਰਹੇ` ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਗੀਤ ਰਾਜਸੇ= 
ਸ਼ਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜੌ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਿਯ ਹਨ । ਰਸਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਸ- 
ਭਿੰਨੇ ਸਵੱਯੋਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਚੋਂ । ਰਾਧਾਵੱਲਭੀ ਹਿਤਹਰੀਵੈਸ਼ ਦੀ 'ਹਿੱਤ 
ਚੌਰਾਸ਼ੀ'` ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਕੌਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਸੂਰ ਤੇ ਨੰਦ ਦਾਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਟਛਾਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ 
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਰਦਾਸ, ਪਰਮਾਨੰਦਦਾਸ, ਕ੍ਰੰਭਨਦਾਸ, ਚਤ੍ਰਭੁਜਦਾਸ, ਛੀਤਸਵਾਮੀ 

ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਸਵਾਮੀ) ਅਤੇ ਮਾਧਵਦਾਸ ਜਗਨਨਾਥ, ਵਿਸ਼ਨੂੰਦਾਸ, ਧਰਵ- 
ਦਾਸ, ਨਾਗਰੀਦਾਸ, ਫ੍ਰਿੰਦਾਵਨਦਾਸ ਆਦਿ ਹੌਰ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰੌਰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਦਰ ਬਿੰਦਾਬਨ ਤੈਂ 
ਮਥਰਾ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਤੇ 
ਪ੍ਰੋਮੀ ਰੂਪ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਾਤਸਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 
ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਤਨਾ 
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੁਤੌ- 

ਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਗੰਗ, ਨਰਹਰੀ ਬੰਦੀ ਜਨ ਤੇ ਰਹੀਮ (ਅਬਦੁੱਰਹੀਮ ਖ਼ਾਨਖਾਨਾਂ) ਦਾ 
ਨਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਗੰਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ, 

ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। __ ਲੀ 

ਰੀਤੀਕਾਲ (ਲਗਭਗ 1760 ਤੋਂ 1900 ਸੈਮਤ ਤਕ) 
ਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿੱਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲ ਰੀਤੀਕਾਲ ਅਖਵਾਉੱਦਾ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੌਂ ਸ੍ਰਿੰਗਾਰਕਾਲ, 

ਮੁਕਤਕ ਕਾਲ, ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਕਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਲੁ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ 
ਪਰ' ਰੀਤੀਕਾਲ' ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । 'ਰੀਤੀ' ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਰਿਵਾਜ, ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਂ । ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੌਤਰੁ ਵਿਚ 
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ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 'ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਂਸਤਰ' ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ, 

ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਤੀ- 

ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਰਤੀਕਾਲ ਦੇ ਮੌਢੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੋ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਨ :-- 

'ਆਚਾਰੀਆ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ 'ਆਚਾਰੀਆ ਚਿੰਤਾਮਣੀ' | ਐਪਰ ਵਧੇਰੇ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਪਦਵੀ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ 

ਇਸ਼ ਕਾਲ ਢੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਮਰਾਠਿਆਂ, 

ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਰਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ 1 
ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰਪ ਤੱ ਇਹ ਪਤਨ 

ਦਾ ਯੂੱਗ ਸੀ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ । ਸ੍ਰਿੰਗਾਰ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਉਪਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇਂ ਸਮੂਹ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜੇ ੍ਰਿੰਗਾਰ੍ਕ ਪਰਵਿਰਤ੍ਰੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 

ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਡ 

ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ : ਰੀਤੀਬੱਧ, ਰੀਤੀਸਿੱਧ ਤੇ ਰੀਤੀ- 

ਮੁਕਤ ਸਾਹਿਤ । ਰੀਤੀਬੁੱਧ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ 

ਲੱਛਣ-ਗ੍ਰੰਥ ਫੀ ਕਹਿ ਚਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੁਵੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੀ 

ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੁ ਕੇਸ਼ਵ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ, ਮੁਤੀਰਾਮ, 

ਕੁਲਪਤੀ, ਸਖ਼੍ਦੇਵ, ਸੂਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰ, ਦੇਵ ਫਸਲੀਨ, ਭਿਖਾਰੀਦਾਸ, 

ਪ੍ਦਮਾਕਰ ਗਵਾਲ, ਸੋਮਨਾਥ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਰੀਤੀਸਿੱਧ ਕੁਵੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਭ 

(ਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਕਾਵਿ 

ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਿਹਾਰੀ, ਸੇਨਾਪਤੀ, ਬੇਨੀ, 

ਰਸਨਿਧੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਵੀ, ਦ੍ਰਿਜਦੇਵ, ਨੇਵਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨ- 
ਯੌਗ ਹਨ । ਰੀਤੀਮੁਕਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬਨ੍ਹਾਈ ਪੱਧਤੀ 
ਤੋ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਤਮ- 

ਅਨਭਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਘਨਾਨੰਦ, 

ਆਲਮ, ਬੌਧਾ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਭੁਸ਼ਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 

ਲਾਲ, ਸੂਦਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ-ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਿੰਦ, 
ਬੈਤਾਲ ਘਾਘ, ਗਿਰਧਰ ਕਵੀਰਾਇ, ਸੱਮਨ ਆਦਿ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਮੁਕਤਕ 

ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ 4 

ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਲੌਕ ਪ੍ਰਿਯ ਤੇਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਵੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਤੋ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ 'ਬਿਹਾਰੀ ਸਤਸਈ' ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ, 
ਭਗਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨੀਤੀ, ਜਿਓਤਿਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 
ਬੜੇਂ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰਕ, ਅਲੰਕਾਰਕ, ਬਿੰਬਮਈ, ਚਿਤਰਾਤਮਕ ਤੇ ਨਾਦ- 

ਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗਠੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੋਂ 700 ਦੋਹਿਆਂ 

ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ' ਅਖਵਾਂਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਹਿੰਦੀ. ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਚਾਰੀਆ -ਕਵੀ ਹੈ । ਇਸਦੀਂ 

ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ 'ਰਾਮਚੈਦਰਿਕਾ' ਰਾਮਭਗਤੀ ਪੰਰੈਂਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿੰਸ਼ੈਂ਼ 
ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ । 'ਕਵੀ ਪ੍ਰਿਯਾ' ਤੇ ਤੇ 'ਗੰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ` ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਰੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ । ਅਲੰਕਾਰ, ਰਸ, ਨਾਇਕਾ ਭੇਦ, _ਨਬਸ਼ਿਖ਼ ਵਰਣਨ 



ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਤੇ ਛੰਦ ਦੀ ਦ੍੍੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ' ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਆਚਾਰੀਆ 
ਚਿਤਾਮਣੀ ਨੇ 'ਕਵੀ-ਕੁਲਕਲਪਤਰ੍ਹ' ਤੇ 'ਪਿੰਗਲ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਭਰਪ੍ਰਰ ਹੈ 1 ਮਤੀਰਾਮ । 

ਦਾ 'ਲਲਿਤ ਲਲਾਮ', 'ਰਸਰਾਜ' ਤੇ 'ਮਤੀਰਾਮ ਸ ਤਸਈ' ਇਸ ਕਾਲ 
ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਘਨਾਨੰਦ ਰੀਤੀਮੁਕਤ ਕਵੀਆਂ 
ਵਿਚੋ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ੱਯੋਂ ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਸਰਬੌਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਮ੍ਨੇ ਹਨ । 'ਸੁਜਾਨ ਹਿਤ', 'ਵਿਯੋਗ- 
ਵੌਲਿ' ਤੇ 'ਇਸ਼ਕਲਤਾ' ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਮਹਾਂਕਵੀ 
ਭਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੀਰਰਸ ਦਾ ਅੰਵਤਾਰ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
'ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ', 'ਸ਼ਿਵਾ ਬਾਵਨੀ' ਤੇ 'ਛੋਤਰਸਾਲ ਦਸ਼ਕ' ਵਿਚ ਇਸ 
'ਕਵੀ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ । 

ਰੀਤੀਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਤ-ਕਾਵਿ, ਪ੍ਰੰਮ-ਕਾਵਿ, _ਰਾਮ-ਕਾਵਿ ਤੇ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ-ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਦ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ 1 

ਸਾਰ ਇਹ ਕਿ ਰੀਤੀਕਾਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰ- 

ਦਾਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਤੇ ਰੀਤੀਬੱਧ 

ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਪੱਖ ਤਾਂ ਖ੍ਰਬ ਚਮਕਿਆ ਪਰ _ਭਾਵ-ਪੱਖ ਕਾਫ਼ੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ । ਨਾਇਕਾ-ਭੇਦ, ਨਖ਼ਸ਼ਿਖ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ 
ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੈਜੋਗ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ । 
'ਬੀਰਤਾ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ 1 ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ । ਦੋਹਾ, ਸਵੱਯਾ ਤੋਂ ਕਬਿੱਤ ਆਦਿ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਅਲੰ- 
ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਮਾਣਿਆ ।. ਸੋ ਸ੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਤੈ 
ਕਲਾਤਮਕ ਮ੍ਕਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ` 

_ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ (ਸੰਮਤ 1900 ਤੋਂ. ਅਜ ਤਕ)--ਹਿੰਦੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਗਰੇੜ਼ੀ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤਤਰਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਵੀ” ਚੌਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਸਮੁੱਚਾ ਚਿਤਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਢੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰਤਕ ਢਾ 
ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਚਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਡੇ ਧਾਰਮਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭਾਰਤਾਂਢ੍ਰ 
ਯੁਗ (ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 1857 ਤੋ 1900 ਈ.) ਵਿਢ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ 19ਵੀ" ਸਦੀ ਇਸ 
ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰ- 
ਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਝ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਵੇ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਢੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਜ, ਅਵਧੀ, ਮੌਥਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਲੀ ਚੇ ਭਾਗ 
ਜਾਗਦੇ ਹਨ 1 

ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰ੍ਹਪਾਂ ਰਿ ਭਾਰਤੇਂਦੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ 
ਇਸ ਯੁਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਰਤੀ 
ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਵੇ“ ਪਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ । 
ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

940” ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 
ਨੋ 

ਕਵਿਤਾ --ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ 
ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੇੱਦੁ ਯੁਗ, ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ, ਛਾਇਆ- 

ਵਾਦੀ ਯੁਗ, ਪ੍ਰਗਤੀ-ਵਾਦੀ `ਯੁਗ ਤੋ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਯੁਗ । 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਵਰਤੀ,ਬ੍ਜ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਵਿਚ ਮੌਲਾ= 
ਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਘੂੂਰਾਜ ਰੀਵਾ ਨਰੇਸ਼, ਸਰਦਾਰ, ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ 
ਸਿੰਘ, ਲੱਛੀਰਾਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੀਆਂ 

ਚੌ ਅਯੌਧਿਆ ਸਿੰਘ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਾਠਕ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ਕਲ, 
ਜਗਨਨਾਥ ਦਾਸ ਰਤਨਾਕਰ, ਨਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ, ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਗੁਪਤ 
ਅਤੇ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਕਵੀ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਘੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤ'ਦ ਯੁਗ (1857 ਤੋ' 1900 ਈ.)--ਇਸ ਯੁਗ ਢਾ 
ਸਭ ਤੌ” ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਭਾਰਤੇਂਦ੍ਰ੍ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ 
ਨੋ ਆਪ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੁਗ ਭਾਰਤੇ'ਦ੍ਰ ਯੁਗ 
ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਰਤੇੱ'ਦ੍ਰ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ (1850-1884 ਈ.) ਨੇ 7-8 ਸਾਲ 
ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਆਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ; ਕਵਿਤਾ, 

ਨਿਬੋਧ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸਰਬਪੱਖੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ; 'ਕਵੀਵਚਨ 
ਸੁਧਾ', ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ', 'ਬਾਲਾਯੋਧਿਨੀ' ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ 

ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕੀਤਾ । ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣੜੀ 
175 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੌਵਰ, ਪ੍ਰੰਮ ਮਾਧ੍ਰੀ, ਪ੍ਰੋਮ ਤਰੰਗ, ਭਗਤ ਸਰਵਸਵ, ਭਗਤਮਾਲ, 

ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ, ਬੰਦਰ ਸਭਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਵਿਨੌਦ, ਹੌਲੀ, ਵਿਜੈ-ਵੱਲਰੀ, 
ਭਾਰਤ ਵੀਰਤਵ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਵੇਖਣ 

ਯੋਗ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚਾ ਸੂਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਛੁੱਟ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, 

ਹਾਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿਨੌਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੇਦੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ, ਅਵਧੀ 
ਤੇ ਉਰਦ੍ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਕਬਿੱਤ, ਸਵੱਯਾ, ਰੌਲਾ, ਦੋਹਾ 

ਆਦਿ ਛੌਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੌਕ ਛੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਭਾਰੜੇ'ਦੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਯੁਗ ਦੇ 

ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ, ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਮਘਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਰਾਇਣ 
ਮਿਸ਼ਰ, ਰਾਧਾਚਰਣ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਐਬਿਕਾਦੱਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਦਾਸ, ਬਾਲ= 

ਮੁਕੰਦ ਗੁਪਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਘੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤੋ'ਦੂਯੁਗ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ` ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲ੍ਹੀਆਂ ; 
ਲੌਕ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਬੰਡਾਂ ਦੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਐਗਮਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਤੇ ਨਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਤੇ ਮੁਕਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ । 

ਦ੍ਰਿਵੇਂਦੀ ਯੁਗ (1900 ਤੋਂ 1920 ਈ.)--ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਸਭ ਤੌਂ“ 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਮਹਾਂਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਂਦੀ 
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(1861-1938 ਦਈ.) ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ । 
ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਐਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ । ਖੜ੍ਹੀ 
ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਣਥਕ ਜਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਕਵੀ 

ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਦਿਰਿਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ 
'ਸਰਸਵਤੀ' ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਂ- 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵੱਲ ਮੌੜਿਆ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਰਾਹੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ 
ਤੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ 

ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਪਾਠਕ, ਅਯੌਧਿਆ ਸਿੰਘ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਮੈਥਿਲ- 

ਤਰਣ ਗ੍ਰਪਤ, ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਗੁਪਤ, ਗੋਪਾਲਸ਼ਰਣ, ਜਗਨਨਾਥਦਾਸ ਰਤ- 

ਚਾਕਰ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਕਵੀਰਤਨ, 

ਤਾਮਨਰੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਰੂਪਨਾਰਾਇਣ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਆਰਾਮਸ਼ਰਣ ਗੁਪਤ, ਗਰ 
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਯੋਗੀ ਹਰੀ, ਲੌਚਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ, ਦਾਰਿਕਾਪ੍ਰਸਾਦ 

ਮਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । 

ਜਗਨਨਾਬ ਦਾਸ ਰਤਨਾਕਰ (ਕਰਤਾ ਉੱਧਵ ਸ਼ਤਕ), ਸਤਿਆ= 

ਨਾਰਾਇਣ ਕਵੀਰਤਨ, ਵਿਯੋਂਗੀ ਹਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਾਰਿਕਾਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ 
? ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਮੈਥਿਲੀਸ਼ਰਣ ਗੁਪਤ (1887- 

964) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਪਤ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਕਵੀ' ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਹਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਾਵਿ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ 

ਹੈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸਾਕੇਤ', 'ਭਾਰਤ-ਭਾਰਤੀ', 'ਯਸੋਧਰਾ' 

ਜੈਦਥ-ਵੱਧ, 'ਪੰਚਵਟੀ', ਗੁਰੂਕੁਲ', 'ਕਾਅਬਾ ਔਰ ਕਰਬਲਾ', 'ਸ਼ਕ- 

।ਲਾ', 'ਰੋਗ ਮੋ` ਭੰਗ', 'ਜੈ-ਭਾਰਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਗੁਪਤ ਨੇ 

'ਦਕ ਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ 

ਦੇਸ਼-ਭਰਪੁੂਰ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ-ਕਾਵਿ 
) ਰਚੇ ਹਨ । 'ਭਾਰਤ-ਭਾਰਤੀ' ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ 

। 'ਗੀਤਾ' ਕਹਾਉ'ਦੀ ਸੀ । 'ਯਸ਼ੋਧਰਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਬੜੇ 

੧ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 
ਈ ਹੈ । 'ਸਾਕੇਤ' ਗੁਪਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧ੍ਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਿ 

) ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਯੂਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਸਿੰਘ ਉਪਾਧਿਆਇ 

ਰੀਔਧ (1865-1941 ਈ.) ਬ੍ਰਜ ਤੋਂ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ । 
'ਸਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਰਤ 'ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਮਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਭਗਵਾਨ 
[ਸ਼ਣ ਦੇ ਲੀਲਾਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕ-ਰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆ- 
ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ 'ਵੈਦੇਹੀ ਬਨਵਾਸ','ਪਾਰੀ- 

'ਤ', ਚੌਖੋ ਚੇਪਦੇ', 'ਚ੍ਰਭਤੇ ਚੌਪਦੇ' ਤੇ 'ਗ੍ਰਾਮਗੀਤ' ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਤੰਧ ਤੇ ਮੁਕਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ । 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਧਰਮ, ਸਦਾਚਾਰ 
`ਦਿ ਵਿਸੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਨੇੜਤਾ, ਤੱਥ-ਨਿਰੂਪਣ 

ਪਰਵਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿਤਰਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੌਰਾਣਕ 

ਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚਿਤਰਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਗੌਰਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੁਜਤਕ 
ਪ੍ਰਗੀਤ-ਮੁਕਤਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀ" ਬਿਆਨਣਾ ਇਸ 
॥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵ ਭਾਰਤੋ'ਦ੍ਰ ਯੁਗ ਵਿਚ 
ਤੁ=ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਜੋ ਚਿਣਗ ਮਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ 

ੜ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ । 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਯੂਗ (1920-1937 ਈ.)--ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਚੀ` ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਇਆ- 

ਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ ਦੀ ਤੱਥ- 

ਨਿਰੂਪਣ-ਪਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ. ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪ੍ਰੰਮ, ਬਿਰਹੌ” 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿਤਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 

ਹੋਇਆ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਗਲਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਗੋਰ) ਸਾਹਿਤ 
ਇਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋ" ਸੋਨ । 

ਜੈਸ਼ੈਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰਰਯਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ' ਨਿਰਾਲਾ,' ਸੁਮਿੱਤਰਾਨੰਦਨ 
ਪੌਤ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਚਾਰ ਥੋਮ੍ਰ ਮੰਨੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮਹਾਕਵੀ ਜੈਸ਼ੈਕਰਪ੍ਰਸਾਦ (1889-1937 ਈ.) ਆਧ੍ਰਨਿਕ ਹਿੰਦੀ 
ਕਾਵਿ ਦਾ ਸਰਵੌਤਮ ਰਤਨ ਹੈ । ਬਹਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਧਨੀ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' 

ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ । ਸੁਮੋਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਹਿਤ ਦੇ ਪੱਖੋ” 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਛਾਇਆਵਾਦ ਦਾ ਮੌਢੀ ਇਹ ਕਵੀ ਬ੍ਰਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 
ਆਇਆ । 'ਚਿਤ੍ਰਾਧਾਰ' (ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 

'ਕਾਨਨ ਕੁਸੁਮੋ', 'ਮਹਾਰਾਣਾ ਕਾ ਮਹੱਤਵ', 'ਕਰੁਣਾਲਯ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰੋਮ 

ਪਬਥਿਕ” ਆਦਿ ਕੱਚ-ਪੱਕੀਆਂ _ਰਚਨਾਵਾ ਲਿਖੀਆਂ । -'ਝਰਨਾ' ਨਾਮੀ 

ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਛਾਇਆਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਉੱਭਰੇ । ਇਸ ` 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 'ਆੱਸੂ', 'ਲਹਿਰ' ਤੇ 'ਕਾਮਾਯਨੀ' ਦੀ ਰਚਨਾਂ 

ਕੀਤੀ । 'ਕਾਮਾਯਨੀ' ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਰਵੌਤਮ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਮਹਾਂ- 

ਕਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ । 'ਕਾਮਾਯਨੀ`ਦਾ 

ਟੀਚਾ ਆਨੰਦਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਰਸਤਾ ਹੈ । ਸਮੂਹ 

ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਥਾਨਕ ਇਕ ਤੂਪਕ । ਗਿਆਨ, ਕਿਰਿਆ 

- ਤੇ ਇੱਛਿਆ ਦੀ ਸਮਰਸਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਮੈਨਦਿਆਂ 

ਅੱਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੌੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਸੁਮਿੱਤਾਨੰਦਨ ਪੁੰਤ (1901 ਤ' 1977ਈ.) ਕੌਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ“ ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੋਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ 

ਐਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਨ । ਪੰਤ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਕੁਮਾਰ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਤ ਦੀ ਕਾਵਿ 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ' ਵਿਚ 'ਵੀਣਾ' (1918), 'ਗ੍ਰੰਥੀ' (1920), 

'ਪੱਲਵ' ਤੇ 'ਗੌਜਨ' ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 'ਯੁਗਾਂਤ', 'ਯੁਗਵਾਣੀ' ਤੇ 'ਗ੍ਰਾਮਯਾ' 

ਮੰਤ _ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, _ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ _ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ । 'ਸਵਰਣ ਕਿਰਣ', 'ਸਵਰਣ ਧੂਲੀ' ਤੌ ਵਾਣੀ ਤਕ 

ਇਸ ਉਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਪੰਤ ਦੀਆਂ ਅਤਲੀਆਂ 

ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਲੌਕਯਤਨ' (ਇਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ),,'ਕਲਾ ਔਰ 

ਬੁਢਾ ਚਾਂਦ', 'ਗੀਤ ਹੰਸ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਨੇ ਕਈ ਸਫਲ ਗੀਤ-ਨਾਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 'ਨਿਰਾਲਾ' (ਸੰਮਤ 1955-2018) ਓਜ 

ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰਮੇਲ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਤੇ ਮੁਕਤ ਛੰਦ ਦੇਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਦੀ 

ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ । ਅਨੇਕ ਵਿਰੌਧਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਿ 

ਨੂੰ ਐਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 
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'ਨਿਰਾਲਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ 'ਜ੍ਰਹੀ ਕੀ ਕਲੀ' 
(1916) ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੌਹ ਲਈਆਂ । 

'ਅਨਾਮਿਕਾ', 'ਪਰੀਮਲ', 'ਗੀਤਿਕਾ”, 'ਤੁਲਸੀਦਾਸ', 'ਕੁਕੁਰਮੁੱਤਾ', 

'ਅਣੀਯਾ',' ਨਯੋ ਪੱਤੇ', 'ਬੋਲਾ', 'ਆਰਾਧਨਾ', 'ਅਰਚਨਾ', 'ਗੀਤਗ੍ਰੰਜ' 

ਅਤੇ 'ਸਾਂਧਯਕਾਕਲੀ' ਆਦਿ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 
ਸਰੋਜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ' (ਇਕ ਸ਼ੌਕ ਗੀਤ), 'ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਾ' (ਇਕ 
ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਬੈਧਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ), 'ਤੁਲਸੀਦਾਸ' (ਇੰਕ ਐਤਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬਧ- 
ਕਾਵਿ) 'ਕ੍ਕ੍ਰਮੁੱਤਾ' (ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਵਿਅੰਗ) ਨਾਮੀ 

ਨਿਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ! ਗਰੀਬ ਲੌਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ 
ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਿਰਾਲਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰ ਹੈ। 

ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ (1907-1987) ਛਾਇਆਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋ" ਵੱਧ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੱਸ- 

ਵਾਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ । ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਤਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ 

ਰਾਹੀ" ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਿਰਹੋ'` ਦੀ ਇਹ ਗਾਇਕ! ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਗੀਤ, 

ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਤਿਰਹੋਂ` ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਯ੍ੂਗ ਦੀ 'ਮੀਰਾਂ' ਕਹਾਉੱਦੀ ਹੈ । 
'ਨੀਹਾਰ', 'ਰਸ਼ਿਮ', 'ਨੀਰਜਾ', 'ਸਾਂਧਯਗੀਤ', 'ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ' ਆਦਿ 

ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ ਸੈਗਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤੀ ਕਾਵਿ 
ਆਪਣੇ ਸਰਵੌਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 

ਮੁਖ ਸੁਰ ਕਰ੍ਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵੋਦ (ਵੈਰਾਗ) ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਅਤੀ 

ਮਿੱਠੀ ਗ੍ੂੇਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਡਾ. ਰਾਮਕਰਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਮਾਖਨਲਾਲ ਚਤ੍ਰਵੇਦੀ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਸ਼ਰਮਾ 'ਨਵੀਨ' ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਤੌ” 
ਇਲਾਵਾ ਉਦੈਸੋਕਰ, ਭਗਵਤੀਚਰਣ ਵਰਮਾ, ਰਾਮੋਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਲ ਅਚਲ, 

ਹਰੀਵੈਸ਼ਰਾਇ ਬੱਚਨ, ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ 'ਦਿਨਕਰ', ਸਮਿੱਤਾਕਮਾਰੀ 

ਸਿਨਹਾ, ਨਰੇ'ਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਇਆਵਾਦ 

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਲਾਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ 
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ਛਾਇਆਵਾਦ ਦੇ ਮਲ ਵਿਚ ਰ੍ਰਮਾਂਟਿਕ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 
ਹੈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- 
ਕੋਣ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੈਦਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ । 

ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇ” 

ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ । ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ, 

ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੌਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ 

ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਤੇ ਮਾਂਜੀ-ਸੰਵਾਰੀ ਹੈ । ਬਿੰਬ, 
ਰੂਪਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਾਨਵੀਕਰਣ, ਕੌਮਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਚਿਤਰਾਤਮਕਤਾ 

ਆਦਿ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਵੇ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੁਕਤਕ 
ਦੀ ਵਰਤੌ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੀਤੀ-ਸ਼ੌਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਯੁਗ ਤੌ ਬਾਅਦ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਪ੍ਰੰਮ, ਨਿਰਾਸਾ, ਵੇਦਨਾ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਵੈਸ਼ਰਾਇ ਬੱਚਨ, ਨਰੇ'ਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਪਾਲ- 

ਦਾਸ ਨੀਰਜ, ਭਗਵਤੀਚਰਣ ਵਰਮਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁਕਲ ਅੰਚਲ ਆਦਿ 

ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 
'ਹਾਲਾਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਬੱਚਨ'_ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਗੀਤ-ਕਵਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਮਧ੍ਸ਼ਾਲਾ' ਬੇਹਦ 
ਲੌਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ” ਛੁੱਟ 'ਮਧੂਬਾਲਾ', 'ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਮੰਤ੍ਰਣ', 'ਏਕਾਂਤ 
ਸੰਗੀਤ', 'ਆਕ੍ਲ ਅੰਤਰ', 'ਹਲਾਹਲ', 'ਬੰਗਾਲ ਕਾ ਕਾਲ' ਆਦਿ 

ਇਸਦੇ ਕਈ ਹੌਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । ਉਮਰ-ਖੱਯਾਮ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਬੱਚਨ 'ਹਾਲਾਵਾਦ' ਦਾ ਮੌਢੀ ਕਵੀ ਹੈ । ਨਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ 
ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੌਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । 'ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੋਰੀ', 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ 

ਕਾ ਗੀਤ' 'ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਫੂਲ" ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । 

ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ 'ਦਿਨਕਰ' ਦੀ 'ਉਰਵਸ਼ੀ' ਵੀ ਇਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ- 

ਕਾਰੀ ਰੌਮਾਂਟਕ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਹੈ । 'ਹੁੰਕਾਰ', 'ਕੁਰਖੇਤਰ', 'ਰਸਵੈਤੀ', 

ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ _ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ', _“ਰਸ਼ਮਿਰਥ', ਨੀਲ _ ਕ੍ਸੁਮ' 
ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦਿਨਕਰ 'ਰਾਗ' (ਪ੍ਰੰਮ ਆਨਦ. ਖੁਸ਼ੀ 
ਆਦਿ) ਤੇ 'ਆਗ' (ਕਰਾਂਤੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵੀ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ । 

___ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੌਰ ਫੜ ਗਿਆ । 

- ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ--ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋੱ 

ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਉੱਦਾ 
ਹੈ । ਭੰਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਹੋ'ਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, 

ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ । 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪੰਤ, ਦਿਨਕਰ, 
ਭਗਵਤੀਚਰਣ ਵਰਮਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਲ ਅੰਚਲ, ਨਰੇ“ਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, 

ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਦ੍ਰਿਵਦੀ, ਸੁਭਦਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚੌਹਾਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਕੇਦਾਰ- 

ਨਾਥ, ਅਗਰਵਾਲ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ, 

ਸ਼ਿਵਮੰਗਲ ਸਰਮਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉਘੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ- 
ਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ- 
ਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀ” ਕਵਿਤਾ--ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਹੀਰਾਨੰਦ 
ਵਾਤਸਯਾਯਨ ਅਗੇਯ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਾਦਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤਾਰ ਸਪਤਕ' (1943) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦ੍ਰਸਰਾ ਸਪਤਕ' (1951) ਤੇ 'ਤੀਸਰਾ ਸਪਤਕ' 
(1959) ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ । ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ _ 
ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੋ ਨਵੀ" ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ .। ਭਾਵੇ ਕੁਝ 

ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਕੌਈ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀ' ਹੈ । 

_ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋ ਅਗੇਯ 
(ਚਿੰਤਾ, ਇਤਯਲਮ, ਭਗਨਦ੍ਰਤ, ਹਰੀ ਘਾਸ ਪਰ ਕਸ਼ਣ-ਭਰ, ਬਾਵਰਾ 

ਅਹੇਰੀ, ਅਰੀ ਓ ਕਰੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਮਯ, ਆਂਗਨ ਕੇ ਪਾਰ ਦੁਆਰ ਆਦਿ), 

ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ (ਠੰਢਾ ਲੌਹਾ, ਸਾਤ ਗੀਤ _ਵਰਸ਼, ਅੰਧਾ ਯੁਗ, 

ਕਨ੍ਪ੍ਰਿਯ ਆਦਿ), ਗਿਰਿਜਾਕ੍ਰਮਾਰ ਮਾਥੂਰ (ਮੰਜ਼ੀਰ, ਨਾਸ਼ ਔਰ ਨਿਰ- 
ਮਾਣ, ਧ੍ਰਪ ਕੇ ਧਾਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਲਪ ਆਦਿ), ਮ੍ਕਤੀਬੌਧ (ਚਾਂਦ ਕਾ 

ਮੋਹ ਟੇਢਾ ਹੈ), ਦੁਸ਼ਯੋਤ (ਸ਼ਰਰਯ ਕਾ ਸਵਾਗਤ, ਏਕ ਕੰਠ ਵਿਸ਼ਪਾਈ 
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ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਾਯੇ ਮੋ” ਧੂਪ) ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ 
ਭਵਾਨੀਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇਂ ਤੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 
ਝੋਮੀਚੰਦ੍ ਜੈਨ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, 
ਤਕੁੰਤਲਾ ਮਾਥੂਰ, ਨਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਰਘ੍ਰਵੀਰ ਸਹਾਇ, ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ 
ਦੁਆਲ ਸਕਸੇਨਾ, ਕੰਵਰ ਨਾਰਾਯਣ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਮਲ, ਰਮੇਸ਼ 
ਕਤਲ ਮੇਘ, ਕੀਰਤੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 1 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਬਿਲਕੂਲ 
ਤਦਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ 
ਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਤੋਂ ਨਵੀ" ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਕਵਿਤਾ', 'ਤਾਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ', 'ਠੇਸ ਕਵਿਤਾ' ਆਦਿ ਹੌਰ ਕਈ ਕਾਵਿ- 
ਮੰਦੋਲਨ ਚਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ । 

ਗੱਦ (ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ) ਸਾਹਿਤ--ਆਧ੍ਨਿਕ ਯੁਗ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹੈਦੀ ਗੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਵਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੱਦ ਦਾ 
ਵਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਗੱਦ ਨੂੰ 
ਤਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ--(1) ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੱਦ 
ਜਸ ਵਿਚ ਜੈਨ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੋਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ 
; (3) ਸੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਚਨਾਵਾਂ; 
3) ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚਰਿਤਰ; ਗੌਸਾਈ' 
ਵੱਠਲਨਾਥ, ਚਤਰਭੁਜਦਾਸ, ਗੋਕੁਲਨਾਥ (ਚੌਰਾਸੀ ਵੈਸ਼ਣਵਨ ਕੀ 
ਭਾਰਤਾ ਤੋਂ ਦੇ ਸੌ ਬਾਂਵਨ ਵੈਸ਼ਣਵਨ ਕੀ ਵਾਰਤਾ), ਨਾਭਾਦਾਸ 
ਅਸ਼ਟਯਾਮ) ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਕੇ; (4) 
ਡੱਖਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਣ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ 
(ਪ । ਮੁੱਲਾ ਵਜੀਹੀ ਦੀ 'ਸਬਰਸ' ਤੇ 'ਖਵਾਜਾ ਬਦ ਨਵਾਜ ਗੋਲ 
ਰਰਾਜ਼` ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ । 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਦ-ਲੋਖਕਾਂ ਵਿਚੋ” ਕਵੀ ਗੰਗ (ਛੰਦ 
।ਰਨਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ), ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨੀ (ਭਾਸ਼ਾ ਯੌਗ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ 
721 ਈ.) ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹਾਰਥੀ ਆਉਦੇ ਹਨ । 
[ਨਸ਼ ਸਦਾ ਸੁਖਲਾਲ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖ਼ਾਂ, ਲੱਲ੍ਹ ਲਾਲ ਤੇ ਸਦਲ 
'ਸ਼ਰ । ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਗੱਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ । ਰਾਨੀ 
'ਤਕੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਖਸਾਗਰ, ਪ੍ਰੌਮਸਾਗਰ ਆਦਿ ਹਿੰਦੀ ਗੱਦ ਦੀਆਂ 
ਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰੰਢ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਫੌਰਟ 
ਵਲੀਅਮ ਕਾਲਜ, ਕਲੱਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਯੌਗਦਾਨ ਹੈ । ਈਸਾਈ 
ਰਮ ਪਰਚਾਰਕਾਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ (ਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ), ਬ੍ਰਹਮ 
ਮਾਜ (ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਇ), ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ (ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫ਼ਿਲੌਰੀ) 
` ਜਤਨਾਂ ਤੱ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਸਿਤਾਰਾ-ਇ-ਹਿੰਦ' (ਰਾਜਾ 
ਜ ਕਾ ਸਪਨਾ) ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਗੱਦ ਦਾ 
ਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਯੂਗ 
ਚ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਦ ਦੀ 
ੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਟਕ, ਨਿਬੰਧ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਆਦਿ ਗੱਦ ਰ੍ਰਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਖੇਪ ਵਰਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-- ਰ੍ 

ਨਾਟਕ-ਸਾਹਿਤ--ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ _ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਾਸ 
'ਰਤੇਂਦ੍ਰ ਯੁਗ ਤੋਂ` ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ 17ਵੀਂ-18 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਨ੍ਰਮਾਨ ਨਾਟਕ' (ਹਿਰਦੇਰਾਮ), 'ਬਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ' (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਘ), 'ਸ਼ਰ੍ਰੰਤਲਾ ਨਾਟਕ' (ਨੋਵਾਜ) ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ । 
3ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਨਵਾਦਤ ਸਾਹਿਤ 
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ਹੈ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬ੍ਰ ਗੌਪਾਲ 
ਚੋਦਰ ਰਚਿਤ 'ਨਹੁਸ਼ ਨਾਟਕ' (1841 ਈ.) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਨਾਟਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਟ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ 
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :--(1) ਭਾਰਤੇੱਦੂ ਯੁਗ (3) 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਯੂਗ (3) ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁਗ । 

ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਯੁਗ--ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ 
ਮੌਢੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ 17 ਮੌਲਕ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਾਟਕ -ਰਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ 'ਵਿਦਿਆ ਸੁੰਦਰ', _'ਸਤਯਹਰੀਸ਼ਚੈਦਰ', 'ਸ੍ਰੀ ਚੋਦ ਾਵਲੀ 

ਨਾਟਿਕਾ, 'ਵੰਦਿਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭਵਤੀ', ਵਿਸਸਯ ਵਿਸ਼ਮੌਸ਼ਧਮ', 

'ਭਾਰਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ', 'ਨੀਲ ਦੇਵੀ', 'ਪ੍ਰੋਮ ਜੋਗਨੀ', 'ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ਸ', 

'ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ', 'ਕਰਪੂਰ ਮੰਜਰੀ' ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ, ਪਖੰਡ ਖੰਡਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਵਰਤੋਂ” ਹੋਈ ਹੈ । 
ਭਾਰਤੇਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 
ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । ਮਨੌਰੰਜਨ ਤੇ ਲੌਕ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸ੍ਮੋਲ, ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 

ਸਰਲਤਾ, ਰੌਚਕਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਭਾਰਤੇੱਦੂ ਦੇ ਨਾਟ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ 1 

ਭਾਰਤੋ'ਦੂ ਯੁਗ ਦੇ ਹੌਰ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾਸ 
(ਰਣਧੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਹਿਨੀ, ਸੰਯੋਗਿਤਾ ਸਵੈਬਰ), ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ 

ਦਾਸ (ਦੁਖਿਨੀ ਬਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ), ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ 

(ਭਾਰਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਹਠੀ ਹਮੀਰ), ਕਿਸ਼ੌਰੀ ਲਾਲ ਗੋਸਵਾਮੀ (ਮਯੰਕ- 

ਮੰਜਰੀ), ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੋਮਘਨ (ਭਾਰਤ ਸੌਭਾਗਯ, ਰਾਮ- 
ਗਮਨ) ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐਬਿਕਾਦੱਤ ਵਿਆਸ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭੱਟ, ਜਵਾਲਾ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਰੋਏ 
ਲੌਕ ਮਨੌਰੰਜਨ ਤੇ ਲੌਕ-ਹਿਤ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਿਭਾ ਕੀਤਾ । 

ਪ੍ਸਾਦ ਯੁਗ--ਜੈ ਸ਼ੌਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਵਾਂ 
ਯੁਗ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਰਬੌਤਮ 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 'ਸੱਜਨ', 'ਕਲਯਾਣੀ ਪਰੀਣਯ', 'ਪ੍ਰਾਯਸ਼- 
ਚਿਤ”, 'ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ, 'ਵਿਸ਼ਾਖ', 'ਅਜਾਤਸ਼ਤਰ੍', 'ਚੈਦਰਗੁਪਤ”, “ਏਕ 
ਪ੍ੰਟ', 'ਸਕੈਦਗੁਪਤ', 'ਜਨਮੇਜਯ ਕਾ ਨਾਗਯਗਯ', '੧ੋ ਵ ਸਵਾਮਿਨੀ” 

ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਨਾਟ-ਸਾਹਿਤ ` 

ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ' ਅਜੌਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿਤਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਨ - 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਖਾਤ-ਸੁਖਾਂਤ 
ਨਾਟਕ, ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਕੁਝ ਜਟਿਲ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ । ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟ _ਕਲਾ ਦਾ 
ਸਫਲ ਸ੍ਰਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋ“ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁਗ--ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ : ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਾਟ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਹੋਈ । ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ, ਸ਼ਿਵਾ 
ਸਾਧਨਾ, ਉੱਧਾਰ, ਸ਼ਪਥ, ਵਿਦਾ), ੍ਰਿਦਾਵਨ ਲਾਲ ਵਰਮਾ (ਝਾਂਸੀ ਕੀ 

ਰਾਣੀ, ਪੂਰਬ ਕੀ ਓਰ, ਲਲਿਤ ਵਿਕਰਮ), ਗੌਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ (ਰਾਜ 
ਮੁਕਟ, ਅਤਹਪੁਰ ਕਾ ਛਿਦ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਗ੍ਰਪਤ ਵਿਦਿਆਲ- 

ਕਾਰ (ਅਸ਼ੋਕ), ਸੇਠ ਗੌਵਿੰਦਦਾਸ (ਹਰਸ਼, ਸ਼ਸ਼ੀਗੁਪਤ), ਉਦੌਸ਼ੌਕਰ 
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ਭੱਟ (ਮੁਕਤੀਪਥ, ਦਾਹਰ), ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ 
ਚੰਦਰ ਮਾਥੁਰ, ਦੇਵਰਾਜ ਦਿਨੇਸ਼, ਆਚਾਰੀਆ _ਚਤਰਸੈਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਆਦਿ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਪੌਰਾਣਕ ਨਾਟਕ ਵੀ 
ਲਿਖੋ ਗਏ । 

ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ--ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਬਸਨ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ 

ਆਦਿ ਵਰਗੇਂ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ 

ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ (ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਾ ਮੌਦਿਰ, ਸੈਨਿਆਸੀ, 
ਰਾਜਯੋਗ, ਸਿੰਦੂਰ ਕੀ ਹੌਲੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਰਹੱਸ) ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ- 

ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਕੜ ਹੈ । ਸੇਠ 

ਗੌਵਿੰਦਦਾਸ (ਪ੍ਰੌਮ ਯਾ ਪਾਪ, ਦੁਖ ਕਯੋ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਕੌਨ, ਸੇਵਾਪਥ), 

ਉਪੇ'ਦਰਨਾਥ ਅਸ਼ਕ (ਸਵਰਗ ਕੀ ਝਲਕ, ਛਟਾ ਬੇਟਾ, ਐਜੋਂ ਦੀਦੀ, 
ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰਾਸਤੇ), ਗੌਵਿੰਦਵੱਲਭ ਪੈਤ (ਅੰਗੂਰ ਕੀ ਬੇਟੀ), 

ਵਿੱਦਾਵਨ ਲਾਲ ਵਰਮਾ (ਰਾਖੀ ਕੀ ਲਾਜ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਾਥ 
ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮੀ, ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਜਪੋਂਈ, ਉਦੇਸੋਕਰ,ਲਕ- 
ਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਐਧਾ ਕੂਆਂ, ਰਾਤਰਾਣੀ), ਵਿਸ਼ਣ੍ੰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, 

ਵਿਨੌਦ ਰਸਤੌਗੀ, ਮੌਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ (ਆਧੇ-ਅਧੂਰੇ), ਚੰ ਦਰਗੁਪਤ ਵਿਦਿਆ= 

ਲੰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵਪ੍ਰਧਾਨ (ਗੀਤੀਨਾਟਕ) ਤੇ ਰੇਡੀਉ ਨਾਟਕ- 
ਨਿਰਾਲਾ (ਪੰਚਵਟੀ ਪ੍ਰਸੰਗ), ਪ੍ਰਸਾਦ (ਕਰੁਣਾਲਯ), ਉਦੋਖ਼ੋਕਰ (ਮਤਸ- 
ਯਰੈਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ), ਪੈਤ (ਰਜਤ ਸ਼ਿਖਰ, ਸਿਲਪੀ), ਧਰਮਵੀਰ 

ਭਾਰਤੀ (ਔਧਾ ਯੁਗ), ਜਾਨਕੀਵਲੱਭ _ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਗੰਗਾਵਤਰਣ 
ਉਰਵਸ਼ੀ), ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਸੂਖਾ ਸਰੋਵਰ) ਆਦਿ ਨੇ ਗੀਤੀ 

ਨਾਟਕ ਲਿਖੋ । 'ਪੰਤ' (ਜਯੋਂਤਸਨਾ), ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਮਾਦਾ- 
ਕੈਕਟਸ) ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਣੂੰਪ੍ਰਭਾਕਰ, 
ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇ, ਗਿਰਿਜਾਕੁਮਾਰ ਮਾਥ੍ਰ, ਭਾਰਤਭ੍ਹਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ 

ਆਦਿ ਨੇ ਰੇਡੀਉ ਰ੍ਰਪਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਹਿੰਦੀ ਇਕਾਂਗੀ --ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੈਤੋਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 
< 

ਦੇ ਏਕ ਘੂੰਟ' ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕਾਂਗੀ ਮੌਨਦੇ ਹਨ । ਇਕਾਂਗੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ , ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ. ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ 
ਸਿਰ ਹੈ । ਇਸਨੇ 'ਬਾਦਲ ਕੀ ਮਿਰਤਯੂ' (1930), 'ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕੀ 
ਆਂਖੋ', 'ਰੇਸ਼ਮੀ ਟਾਈ', 'ਚਾਰ੍ਹਮਿੱਤਰਾ', 'ਸਪਤਕਿਰਣ' ਆਦਿ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਚੇ । ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਕਾਰਵਾਂ, 

ਬਯਾਮਾ, ਪਤਿਤਾ, ਸਵਾ ਆਠ ਬਜੇ, ਆਦਮ ਖੌਰ) ਨੇ ਇਕਾਂਗੀ ਸਾਹਿਤ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਿਤਾ । €ਢੌਸ਼ੋਕਰ ਭੱਟ (ਅਭਿਨਵ ਇਕਾਂਗੀ, 

ਆਦਿਮ ਯੁਗ, ਇਸਤਰੀ ਕਾ ਹਿਰਦੈ, ਧਮਸ਼ਿਖਾ, ਪਰਦੇ ਕੇ ਪੀਛੇ), ਸੇਠ 

ਗੌਵਿੰਦਦਾਸ (ਸੋਪਰਧਾ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਪੰਚਭੂਤ ਆਦਿ), 

ਉਪੇ ਦਰਨਾਥ ਅਸ਼ਕ (ਪਰਦਾ ਉਠਾਓ ਪਰਦਾ ਗਿਰਾਝ, ਚਰਵਾਹੇ, 

ਪੱਕਾ ਗਾਨਾ, ਸਾਹਬ ਕੋ ਜ਼ਕਾਮ ਹੈ), ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ 

(ਅਸ਼ੋਕਵਨ, ਨਾਰੀ ਕਾ ਰੁੰਗ, ਪ੍ਰਲਯ ਕੇ ਪੰਖ ਪਰ), ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ 
ਮਾਥ੍ਰ (ਭੌਰ ਕਾ ਤਾਰਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਪਨੇ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰਿਜਾਕ੍ਮਾਰ 

ਮਾਥੁਰ (ਕੁਮਾਰ ਸੈਭਵ, ਸ਼ਕੌਤਲਾ), ਵਿਸ਼ਣ੍ਰੰ ਪਭਾਕਰ (ਹਤਿਆ ਕੇ 

ਬਾਅਦ, ਬਾਰਹ ਇਕਾਂਗੀ, ਦਸ ਬਜੇ ਰਾਤ), ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੰਮੀ (ਬਾਦਲ 
ਕੇ ਪਾਰ), ਭਗਵਤੀਚਤਣ ਵਰਮਾ (ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਬ ਸੇ ਬੜਾ ਆਦਮੀ), 

ਚੌਦਰਗਪਤ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ, ਜਤਰਸੇਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਫਲ ਇੰਤਾਂਗੀ 
ਲਿਖੇ । ਨਵੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਸਦਗੁਰ੍ਹਸ਼ਰਣ ਅਵਸਥੀ, ਵਿਨੋਦ 
ਰਸਤੋਗੀ, ਰਾਮਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੇਨੀਪ੍ਰੀ, ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ, 
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ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਤਯੋ'ਦ੍ਰ੍ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੋਹਨ 

ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਘੇ ਹਨ । 

ਨਾਵਲ ਸਾਹਿਤ---ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੁਗ ਪ੍ਰੋਮ ਚੰਦ ਯੂਗ ਤੇ 

ਉਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁਗ ! 

ਧ੍ਰੋਮ ਚੰਦ ਪੂਰਵ ਯੁਗ--ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 

ਭਾਰਤੇ'ਦੂ-ਯੁਗ ਤੌ" ਹੀ ਚਲੀ । ਲਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾਸ ਦਾ 'ਪਰੀ- 

ਖਿਆਗੁਰ੍ਰ' ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੁਗ 

ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ । 

ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ (ਨ੍ਹਤਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸੌ ਅਜਾਨ ਏਕ ਸੁਜਾਨ), ਰਾਧਾ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦਾਸ (ਨਿਸਸਹਾਇ ਹਿੰਦੂ), ਅਯੋਧਿਆ ਸਿੰਘ _ਉਪਾਧਿਆਇ 

(ਠੇਠ ਹਿੰਦੀ ਕਾ ਠਾਠ, ਅਧਖਿਲਾ ਫੂਲ), ਲੱਜੇਰਾਮ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 

ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਬ੍ਰਜਨੰਦਨ 

ਸਹਾਇ ਆਦਿ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖੋ । ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਰੌਭਕ 

ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ । 

ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਲਿਸਮੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਵਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਬ ਦੇਵਕੀਨੌ ਦਨ ਖਤਰੀ (ਚੰਦਕਾਂਤਾ ਤੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਸੰਤਤੀ, ਭੂਤਨਾਥ 

ਆਦਿ) ਅਤੇ ਗੌਪਾਲਰਾਮ ਗਹਿਮਰੀ (ਜਾਸ੍ਰਸ ਪਤਰਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 

ਲਗਭਗ 200 ਨਾਵਲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇ ਬੰਗਲਾ, 

ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਰੋਮ ਚੰਦ ਪੂਰਵ ਯੂਗ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮਾਜਕ, ਕਲਪਨਾ, 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਉਤਸਕਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਸ੍ਰਸੀ ਨਾਵਲਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ । 

ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਯੁਗ--ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਚੰਦ (1880-1936 ਈ.) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 

ਦਾ ਨਾਵਲ-ਸਮਰਾਟ ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ 

ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਮਨੌਰੰਜਕਤਾ ਆਦਿ ਚੌ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹਿ- 

ਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ `ਦਾ ਪੂਰਨ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ 1 ਪ੍ਰੇਮਾ, ਵਰਦਾਨ 

ਸੇਵਾਸਦਨ _ ਪ੍ਰੰਮਾਸ਼ਰਮ, __ਕਰਮਭੂਮੀ, _ ਨਿਰਮਲਾ, _ਕਾਇਆ 

ਕਲਪ, ਗਬਨ, ਗੌਦਾਨ ਤੇ ਮੈਗਲਸੂਤਰ (ਅਧੂਰਾ) ਆਦਿ ਇਸਦੇ 

ਨਾਵਲ ਹਨ । ਗੌਦਾਨ (1936 ਈ.) ਪ੍ਰੰਮਚੰਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਮਚੈਦ ਆਦਰਸ਼ਮਖੀ _! 

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ । ਅਨਮੋਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ, ਛ੍ਰਤਛਾਤ, 
ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੇਤਰਤਾ ਐਦੋਲਨ 
ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ 

ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਆਦਰਸ਼ 

ਮੁਖੀ ਯਥਾਰਥ-ਵਾਦ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਸਭ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਉਤੇ ਸਮੇ` ਸਮੋ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । ਪ੍ਰੌਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ 

ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਜੈਸ਼ੈਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 'ਕੈਕਾਲ', 'ਤਿਤਲੀ' ਤੇ 'ਇਰਾਵਤੀ' ਵਿਚ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 
ਕਾਵਿ-ਆਤਮਕ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੌਮਚੈਦ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੌਰਨ 
-ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵੰਭਰਨਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ, 

ਪ੍ਰਤਾਪਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਭਗਵਤੀਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਜਪੈਈ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 

ਉੱਘੇ ਹਨ । ਉਪੋ“ਦਰ ਨਾਥ 'ਅਸ਼ਕ' ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
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ਰਿਆ । ਪਾਂਡੇ, ਬੇਚਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਗੂ , ਰਿਸ਼ਭਚੰਦਰ ਜੈਨ, ਆਚਾਰੀਆ 
ਤੁਰਸੇਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਢੰਗ ਦੇ,ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ- 

7ਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੌੜਿਆ । 

ਮਚੰਦ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ 
'ਗ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਪ੍ਰੰਮਚੰਦ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁਗ--ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਡਚ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ, ਰੌਮਾਂਟਿਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ, 
ਨੋਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਆਂਚਲਿਕ, 

ਮਵਚੇਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ 
ਲੀਆਂ ਜਨਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ । 

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੈਨੇਂਦਰ, ਇਲਾਚੈਦਰ ਜੋਸ਼ੀ 

' ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਹੀਰਾਨੰਦ ਵਾਤਸਯਾਯਨ ਅਗੇਯ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ । 
ਨੇਦਰ (ਸੁਨੀਤਾ, ਪਰਖ, ਸੁਖਦਾ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ, ਵਿਵਰਤ) ਨਾਲ 

ਹਦੀ ਨਾਵਲਕਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀ' ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

2ਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦੈਪਤੀ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । 

ਨੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਲਾ 
ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਲਾਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਸੈਨਿਆਸੀ, ਪਰਦੇ ਕੀ 

ਨਣੀ, ਪ੍ਰੰਤ ਔਰ ਛਾਇਆ, ਸ੍ਭਹ ਕੇ ਭੂਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਥ, ਜਹਾਜ ਕਾ 

ਛੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ 

7 ਵਿਸ਼ਲੌਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । 'ਅਗੇਂਯ” ਦਾ ਸ਼ੇਖਰ : ਏਕ ਜੀਵਨੀ' 
?ਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਵਲਾਂ ਚੌ” ਹੈ । “ਨਦੀ ਕੇ ਦ੍ਰੀਪ' ਵੀ ਇਸਦੀ 

?ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਜਨਬੀ” ਹੱਦ 

ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚ ਡਾ. 
'ਵਰਾਜ (ਅਜਯ ਕੀ ਡਾਯਰੀ), ਨਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ (ਡੁਬਤੇ ਮਯਤ੍ਲ), 

ਝਰਮਲ ਵਰਮਾ (ਵੈ ਦਿਨ) ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਤੀ ਚਰਣ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 
! ਇਸਦੇ 'ਚਿਤਰਲੋਖਾ' ਤੇ 'ਭੂਲੋ ਬਿਸਰੇ ਚਿਤਰ' ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

।ੀਆਂ ਅਮਰ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ । ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਲ ਔਚਲ ਤੇ ਉਸ਼ਾਦੇਵੀ 
ਤਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ" ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ । 

ਉਪੇਦਰਨਾਥ ਅਸ਼ਕ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ” ਤਰ੍ਹਾਂ 
' ਨਾਵਲ ਲਿਖੋ । 'ਗਿਰਤੀ ਦੀਵਾਰੇ', 'ਗਰਮ ਰਾਖ', 'ਸ਼ਹਰ ਕਾ ਘੂਮਤਾ 

'ਈਨਾ', 'ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਂਖੇਂ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਹਨ । ਇਸਦਾ 

'ਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਹੈ । 
ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ” 

।ਸ਼ਪਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ । ਇਸਨੇ 'ਪਰਟੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਦਾਦਾ ਕਾਮਰੇਡ', 

ਟੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ', 'ਝਰਠਾ ਸੱਚ` ਆਦਿ ਕਿਰਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡ 
' ਆਧਾਰਿਤ 'ਝ੍ਰਠਾ ਸੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
7ਪਤੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਾਰਜੁਨ (ਬਾਬਾ ਬਟੋਸਰਨਾਥ, ਰਤੀਨਾਥ ਕੀ 

7ਚੀ, ਬਲਚਨਮਾ ਆਦਿ), ਭੈਰਵਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤ (ਸੱਤੀ ਸੈਯਾ ਕਾ 
।ਰਾ, ਸੋਲੋ, ਰੈਗਾ ਮੋਯਾ), ਅਮ੍ਰਿਤਰਾਇ (ਨਾਗਫਣੀ...ਬੀਜ, ਹਾਥੀ ਕੇ 

ਮੌਤ), ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ (ਰਾਈ ਔਰ ਪਹਾੜ, ਆਖਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦਿ) 

`ਰ/ਹੁਲ ਸਾਂਕ੍ਰਿਤਯਾਯਨ (ਵੌਲਗਾ ਸੇ ਗੈਗਾ ਤਕ) ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ 
ਗੀਥਾਂ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚ` ਵ੍ਰਿਦਿਵਨ ਲਾਲ 
'ਰਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ । 'ਵਿਰਾਟ ਕੀ ਪਦਮਿਨੀ`, 'ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਨੀ”, 'ਮ੍ਰਿਗ- 

ਯਨੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ `ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਆਚਾਰੀਆ 
ਤੁਰਸੇਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਨਗਰਵਧੂ, ਸੋਮਨਾਥ), ਰਾਹੁਲ (ਦਿਵੌ- 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਦਾਸ, ਸਿੰਘ ਸੇਨਾਪਤੀ), ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ 

ਆਚਾਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ 'ਬਾਣਭੱਟ ਕੀ ਆਤਮਕਥਾ” ਇਕ 
ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾ ਹੈ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖੋ । 

ਇਸਦਾ 'ਬ੍ਰੰਦ ਔਰ ਸਮੁਦਰ” ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 
'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਵਿਸ਼', 'ਸ਼ਤਰੋਜ ਕੇ ਮੌਹਰੇ, 'ਸੁਹਾਗ ਕੈ ਨ੍ਰਪ੍ਰ', 'ਸੇਠ 

ਬਾਂਕੇਮਲ' ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾਵਲ ਹਨ । 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਂਚਲਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ" ਫਣੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੇਣੂ ਨੇ 
'ਸੈਲਾ ਆਂਚਲ' ਤੇ 'ਪਰਤੀ ਪਰੀਕਥਾ' ਨਾਂ ਦੀਆਂ _ਅਮਰ ਕਿਰਤਾਂ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਦੌਸ਼ੋਕਰ ਭੱਟ ('ਸਾਗਰ ਲਹਰੇ” ਔਰ ਮਨ੍ਸ਼ਯ), 

ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ (ਕਾਕਾ), ਨਾਗਾਰਜਨ (ਬਾਬ' ਬਟੇਸਰਨ'ਥ), ਦੇਵੇ“ਦਰ 
ਸਤਿਆਰਥੀ (ਰਥ ਕੇ ਪਹੀਏ), ਰਾਹੀ" ਮਾਸੂਮ ਰਜ਼ਾ (ਆਧਾ ਗਾਂਵ), 

ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਮਟਿਆਨੀ (ਹੌਲਦਾਰ), ਬਲਭਦਰ ਠਾਕਰ (ਨੇਪਾਲ ਕੀ ਵੇ ਬੇਟੀ), 
ਰਾਜੇਦ੍ ਅਵਸਥੀ (ਜੰਗਲ ਕੇ ਫੂਲ) ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਵਧੀਆ ਆਂਚਲਿਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇਂ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਪੂਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੌਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਨਾਵਲ 
ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ- 
ਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਬਯਾ ਕਾਂ 
ਘੋੱਸਲਾ ਔਰ ਸਾਂਪ), ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ (ਗੁਨਾਹੋ” ਕਾ ਦੇਵਤਾ, ਸੂਰਜ 

ਕਾ ਸਾਤਵਾਂ ਘੋੜਾ), ਰਾਜੇਂਦ੍੍ ਯਾਦਵ (ਪ੍ਰੰਤ ਬੋਲਤੇ ਹੈ), ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ 
(ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ, ਏਕ ਸੜਕ ਸੱਤਾਵਨ ਗਲੀਆਂ), ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ (ਐਧੇਰੇ 
ਬੰਦ ਕਮਰੇ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਨਾਗਫਣੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲ 

(ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ), ਸ਼ਿਵਾਨੀ (ਚੌਦਹ ਫੇਰੇ), ਉਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਵੈਦਾ (ਪਚਪਨ 
ਖੰਭੇ ਲਾਲ ਦੀਵਾਰੇ'), ਮਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ (ਆਪਕਾ ਬੰਟੀ), ਕੌਚਨਲਤਾ 
ਸੱਭਰਵਾਲ (ਜਿੰਦਗੀ-ਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਉਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਮਿਤ੍ਰਾ, ਮਨਹਰ ਚੌਹਾਨ, 
ਅਨੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸੇਵੜੇ ਆਦਿ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 
ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ : 1803 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ “ਰਾਣੀ ਕੇਤਕੀ ਕੀ 
ਕਹਾਣੀ' (ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖਾਂ) ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੀ 
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਸਰਸਵਤੀ” ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (1900 ਈ.) ਨਾਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 'ਇੰਦੂਮਤੀ” (ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਗੌਸਵਾਮੀ), 'ਗਿਆਰਾਂ ਵਰਸ਼ ਕਾ 

ਸਮਯ' (ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ਕਲ) ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਵਿਚੌ` ਹਨ । ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 

ਹਨ । 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਜੈਸ਼ੈਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਛਾਇਆ, 
ਪ੍ਰਤੀਧਵਨੀ, ਇੰਦ੍ਜਾਲ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਆਂਧੀ ਆਦਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨੇ ਕਾਵਿਕ 
ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ । ਰਾਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਚੰਡੀਪ੍ਰਸਾਦ 

ਹ੍ਰਿਦਏਸ਼ ਤੇ ਵਿਨੌਦਸ਼ੰਕਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ । 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਚੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਤੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਰਨਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ । ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋ ਵੀ ਇਕਦਮ 
ਨਿਖਾਰ ਦਿਤਾ । ਪ੍ਰੌਮਚੰਦ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਮਾਨ 
ਸਰੋਵਰ” ਦੇ ਅੱਠ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਲਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਚ ਪਰਮੇਂ= 

ਸ਼ਵਰ, ਆਤਮਾਰਾਮ, ਬੜੇ ਘਰ ਕੀ ਬੇਟੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਵਜਰ- 

ਪਾਤ, ਰਾਨੀ ਸਾਰੰਧਾ, ਅਲਗੋਝਯਾ, ਈਦਗਾਹ, ਸੁਜਾਨ ਭਗਤ ਅਤੇ 

ਕਫਨ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । 
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ਚੰਦਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਦੀ'ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ” ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ 

ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਲਾਜਵਾਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । 
ਵਿਸ਼ਵੈਭਰ ਨਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਂਡੇ, ਬੇਚਨ ਸ਼ਰਮਾ, 

ਉਗ੍ਰ, ਆਚਾਰੀਆ ਚੜ੍ਰਸੈਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ 

ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰੌਮਚੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ _ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ 

ਯਸ਼ਪਾਲੜੂਹੇ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰੰਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿਤਾ । ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਸਾਂਕ੍ਰਿਤਯਾਯਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਰਾਇ, 
ਮਨਮਥ ਤੋਂ ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੰਮਚੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੂਪ ਜੈਨੇ'ਦਰ, ਭਗ- 
ਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਜਪੋਈ, ਭਗਵਤੀਚਰਣ ਵਰਮਾ, ਇਲਾਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ 

ਅਗੇਯ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ 

ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਮਨੌਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣਾਤਮਕ 1 

ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਚਿਤਰਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਉਪੇਂ- 
ਦਰਨਾਥ 'ਅਸ਼ਕ” ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਚੰਦਰਗੁਪਤ 
ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ, ਉਸ਼ਾਦੇਵੀ ਮਿਤ੍ਰਾ, ਅਕਸ਼ਕ੍ਰਮਾਰ ਜੈਨ ਵੀ ਇਸ ਢਾਣੀ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਤੇ ਭਗਵਤਸ਼ਰਣ ਉਪਾਧਿਆਇ । 
ਹਾਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗਪ੍ਰਰਨ ਕਹਾਣੀ-ਲੌਖਕਾਂ ਵਿਚੋ" ਹਰੀਸ਼ੌਕਰ ਪਾਰਸਾਈ ਤੇ 

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਬੋਧੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 
ਹਨ । 

1905 ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੋ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ` 
ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 'ਨਵੀ" ਕਹਾਣੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਚੋਤਨਾ ਦਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ । ਨਵੀ” 

ਕਹਾਣੀ ਤੋ ਬਾਅਦ 'ਸਚੇਤਨ ਕਹਾਣੀ', 'ਅਕਹਾਣੀ', 'ਸਾਠੰਤਰੀ 

ਕਹਾਣੀ' ਤੇ 'ਸਤੋਤਰੀ ਕਹਾਣੀ' ਵਰਗੇ ਕਈ ਛੌਟੇਂ ਮੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇਂ ਨਵੀ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ 1 

ਮੌਹਨ ਰਾਕੇਸ਼, ਰਾਜੇ'ਦ ਯਾਦਵ, ਕਮਲੋਸ਼ਵਰ, ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ, 

ਭੰਡਾਰੀ, ਊਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਵੰਦਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, 'ਫਣੀਸ਼ਵਰਨਾਥ ਰੇਂਣੂ, ਮਾਰ- 

ਯ, ਹਰੀਸ਼ੌਕਰ ਪਾਰਸਾਈ, ਰਮੋਸ਼ ਥਖਸ਼ੀ, ਭੈਰਵਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਪਤ, 

ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲ, ਵਿਸ਼ਣ੍ਰੰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, 
ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਸੋਬਤੀ।, ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਲੋਸ਼ ਮਟਿਆਨੀ, 
ਦੁਧਨਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਕਾਂਤ,` ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਰਮਾ ਆਦਿ 
ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਰਵੀਂਦਰ ਕਾਲੀਆ ਗਿਆਨਰੌਜਨ, ਦੇਵੇਨਗੁਪਤ, ਰੰਗਾ- 

ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਮਲ, ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਖ਼ੁਕਲ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । 

'ਕਹਾਣੀ', ਨਈ ਕਹਾਣੀ', 'ਸਾਰੀਕਾ', 'ਕਾਦੰਬਨੀ', 'ਸਰਿਤਾ', 

“ਕਲਪਨਾ', 'ਧਰਮਯੁਗ', 'ਸਪਤਾਹਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਆਦਿ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ 

ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
`ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੋਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । 

ਨਿਬੋਧ ਜਾਂ ਲੇਖ ਸਾਹਿਤ : ਹਿੰਦੀ ਨਿਬੈਧ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ 
ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੇ' ਦੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ" ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 
ਕ੍ਝ ਫੁਟਕਲ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਬੰਧ ਵਾਲੋਂ ਸਾਰੇ 
ਗ੍ਰਣ ਨਹੀ” ਮਿਲਦੇ । ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, 
ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਮੈਨੂ 
ਕੰਡੇ 

226 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ _ 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਐਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੌਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੇ'ਦੂ 

ਯੁਗ ਦੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ' ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ, 

ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਮਘਨ, ਰਾਧਾਚਰਣ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਠਾਕੁਰ 

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਲਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਘਾ 

ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਯੁਗ 'ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ' ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਯੁਗ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਸਨੇ 'ਸਰਸਵਤੀ' 

ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਵਾਏ । ਮਾਧਵ 

ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਸ਼ਰ, ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਗੁਪਤ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਸੈਦਰਦਾਸ, ਪੂਰਨ 

ਸਿੰਘ, ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਦਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਗੁਲੇਰੀ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਨਿਬੈਧ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ । 

ਹਿੰਦੀ ਨਿਬੈਧ ਦੇ ਤੀਜੇ ਯੁਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਯੁਗ' ਰਖਿਆ ਜਾਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡਾ 

ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧ 'ਚਿੰਤਾਮਣੀ' (ਦੋ 

ਭਾਗ) ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹਨ । ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 

ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੌਤ੍, ਗੌਭੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਨਿਬੰਧ 

ਲਿਖੇ ਹਨ । 'ਸ਼ੁਕਲ' ਰਚਿਤ 'ਲੌਭ', 'ਕਰੁਣਾ', 'ਕਰੌਧ', 'ਉਤਸਾਹ , 

'ਈਰਸ਼ਾ', 'ਕਵਿਤਾ ਕਯਾ ਹੈ', 'ਸਾਧਾਰਣੀਕਰਣ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ- 

ਵਾਦ', 'ਰਸਾਤਮਕ ਬੋਧ ਕੇ ਵਿਵਿਧ ਰੂਪ' ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਨਿਬੰਧ 

ਹਨ । ਸ਼ੁਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਡਾ. ਗਲਾਬਰਾਇ, ਪਦਮ- 

ਲਾਲ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਬਕਸ਼ੀ, ਸੀਆਰਾਮਸ਼ਰਣ ਗੁਪਤ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, 

ਰਾਇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾਸ, ਵਿਯੋਗੀ ਹਰੀ, ਰਾਹੁਲ, ਮਾਖਨ ਲਾਲ ਚਤਰਵੇਦੀ, 

ਸ਼੍ਰਯਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 'ਨਿਰਾਲਾ', ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿਯ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ 

ਤੇ ਪੀਤਾਂਬਰਦਾਸ ਬੜਥਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਸ਼ੁਕਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਢ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਂ 

ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ । ਨੰਦ- 

ਦੁਲਾਰੇ ਵਾਜਪੋਈ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੋਖ ਲਿਖੇ । ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿਯ ਦਿ੍ਵੇਦੀ, 

ਡਾ. ਸਤਯੋੱਦ, ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ, ਡਾ. ਨਗੇ'ਦਰ, ਅਗੋਯ, 

ਡਾ. ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਭਗੀਰਥ ਮਿਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇ, _' 
ਹਰੀ ਸ਼ੈਕਰ ਪਾਰਸਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲ, ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. 

ਵਿਦਿਆਨਿਵਾਸ ਮਿਸ਼ਰ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰ ਨਾਥ 

ਮਦਾਨ ਤੇ ਡਾ. ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 

ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਹਿਤ--ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ 
ਆਲੌਚਨਾ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਦੇ 
'ਨਾਟਕ' ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਮੰਨਿਅ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਮਹਾਵੀਰ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਢਿਰਵੇਦੀ ਦਾ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦਮ ਸਿੰਘ 

ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਬੈਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਆਲੌਚਨਾਤਮਕ ਲੌਖ ਲਿਖੋ । 

ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਮਹਾਨ ਆਲੌਚਕ ਹੈ ਆਚਾਰੀਆ 
ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ । 'ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ', 'ਤੁਲਸੀਦਾਸ', 
'ਸੂਰਦਾਸ' ਅਤੇ 'ਜਾਯਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ 'ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹਨ । 
ਸ਼ੁਕਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਚਾਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਹਿੰਦੀ 
ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਬੀਰ) ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੰਦ ਦੁਲਾਰੇ ਵਾਜਪੇਈ 
(ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਡਾ. ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਅਤੇ 
ਡਾ. ਨਗੋੱਦਰ (ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ) ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ? ਵਚ 
ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ, 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ” 

, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤ, ਡਾ. ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭਗੀਰਥ ਮਿਸ਼ਰ, 

7. ਦੇਵਰਾਜ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਡਾ. ਸ਼ਿਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ. ਗਣ- 

ਤੀਚੰਦ ਗੁਪਤ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਿਸ਼ਟੀਕੌਣਾਂ ਤੋਂ 
`ਲੌਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ । 

ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ, ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁਖ 

ਦ-ਰ੍ਹਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੌਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੀਵਨੀ, ਰੇਖਾ ਚਿਤਰ, 

'ਦ-ਕਾਵਿ, ਰਿਪੋਰਤਾਸ, ਇੰਟਰਵਿਉ, ਯਾਦਾਂ, ਪੱਤਰ, ਡਾਇਰੀ, 

7ਤਰਾ-ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸਾਹਿਤ-ਰ੍ਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 
। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਦ-ਲੋਖਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ 

1ਤਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਆਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਨਵੇ ਗੱਦ-ਰ੍ਪ ਹੋਂ ਦ ਵਿਚ 

`ਉਂਣਗੇ | 
ਹ.ਪੁ--ਹਿੰ. ਸਾ, ਕੋ. 2 ; ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਯ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ--ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ 

ਵੋਦੀ; ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਯ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ---ਡਾ. 
'ਹਤਯ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਡਾ. ਰਵੇਲ ਚੈਦਰ ; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ.--ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਯ ਕਾ 

ਗੁਆਨਿਕ ਇਤਿਹਾਜ--ਡ', ਗਣਪਤੀ ਚੰਦ ਗੁਪਤ । 

ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ : ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
'ਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਪਰਬਤ ਹਨ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 
'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ--ਪ੍ਰਰਬੀ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼, ਕਰਾਮਬਾਰ ਦੱਰੇ ਤੋਂ` ਲੈ ਕੇ 
ਰਾ ਦੱਰੋ ਤੱਕ; ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦ੍ਰਕਸ਼, ਖਵਾਕ ਦੱਰੇਂ ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ 
"ਤਰ ਤੱਕ; ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੂਕ੍ਸ਼ ਕੋਹਿ-ਬਾਬਾ ਤੌ” ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਮੂ 
ਰੋ ਤਕ । ਇਹ ਪਰਬਤ ਪਾਮੀਜ ਗ੍ਰੰਲ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 
ਲ. 700-800 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 4500 ਮੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੌਟੀ ਤਿਰਿਚਮੀਰ 7700 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ 
ਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 
ਤੁਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਹਿੰਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 
[ਰਥ ਹੀ 'ਹਿੰਦ੍ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ' ਹੈ । 

ਇਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਰਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ 
।'ਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਧ ਦਾ ਕੌਮ 
ਤੰਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆਮੂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਾਬਲ 
।ਰਿਆ ਇਸ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । 

ਹਿੰਦ੍ਰਕੁਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦੱਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿਮ-ਰੇਖਾ ਜਾਂ 
ਹਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ;ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ 
ਦ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਟੀ 

ਨ । ਕੇਵਲ ਉੱਤਰੀ ਢਲਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਹ ਹੌਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ 

"ਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਟਥੌ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਖ੍ਰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ । 
ਹਿੰਦ੍ਕਸ਼ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਥੋ' ਦੇ ਲੋਕ 

'ਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਕ 

!ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਘਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਹਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । 

37500" ਤੋ 3430" ਉ. ਵਿਥ,; 74738” ਤੋ 68715" 
. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ. 5 : 920; ਮ. ਕੋ. ; ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13:136 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ : ਤਤ ਦੀ ਅਜੌਕੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨ- 
ਖਿਆ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਹਮਣ ਵਾਦ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਮਾਧਿਮਮ ਰਾਹੀ' ਅਤੀ' ਼ੈਦਿਕ ਸੰਸੰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
। ਉਪਾਸਨਾ ਤੀਕ ਅਪੜਦੇ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ 
ਨਾਂ ਕਿਹਾ,ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ 'ਹਿੰਦ੍” ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀ` ਆਰੀਆਂ 
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ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ-ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 'ਸਿੰਧ' ਦਰਿਆ ਦਾ 

ਜਾਤੀ-ਵਾਚਕ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । . ਸ਼ਬਦ 'ਹਿੰਦ੍ਰ' ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

'ਹਿੰਦੁਸ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 486 ਈ. ਪ੍ਰ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ 

ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮ੍ਰਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਕਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਇਹ' ਸ਼ਬਦ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ । ਦ੍ਸਰੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ] ਧਰਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ 

ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿ- 

ਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਨਿਮਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੋਂ ਸਕਦੇ ਹਨ :--(1) ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦ 

ਧਰਮ; (2) ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦ ਧਰਮ; (3) ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ; 

(4) ਭਗਤੀਆਤਮਕ ਹਿੰਦ੍ਰ ਧਰਮ ਅਤੇ (5) ਪ੍ਨਰ-ਗਠਿਤ ਹਿੰਦ 

ਧਰਮ । ਇਸ ਵਿਚ 6ਵੀ' ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ. ਬੁੱਧ 

ਅਤੇ ਜੈਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿੰਦ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੌੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਮੁੱਢ ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿ- 

ਭਾਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵ- 

ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ” ਹੈ ! ਇੰਜ ਹਿੰਦ 

ਧਰਮ ਸਾਂਝੇ ਦੇਵ-ਗਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ` ਵੀ ਵਧੋਰੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਨਿਤ ਮੱਤ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਐਸ਼ ਮੌਨਣਾ, ਬਹੁਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਰਹੱਸਵਾਦ 

ਅਤੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 
ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਸਰ ਕਰ ਲੈਣ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਰਸਮਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ, ਗਉ, ਦਾ ਮਾਸ 

ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ' ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਐਤਮ ਗਣ 

ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ" ਪ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰਿਆਉ”ਦਾ 

ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ' ਇਸ ਤੋ ਉਲਟ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇਂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ 

ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈ ਹੀ 

ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, 'ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁ-ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਕ 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ।' 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋ 83.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਹੈ ਜਦੌਂ' ਕਿ ਇਸ ਤੋ' ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸ 11.20 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । 
ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀ' ਇਕ ਹੌਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ ਜਿਵੇ (ਉ) ਪੂਰਬ-ਦਰਾਵੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਇਸ ਦੈ ਧਾਰਨੀ 

ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ _ਹੋਏ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮ 

ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ; (ਅ) ਦਰਾਵੜ ਹਿੰਦ੍ਰ ਧਰਮ-- 

ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ 

ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ" ਕੈਲਡੀਅਨ (61085) ਅਤੇ 

ਬੈਬੀਲੌਨੀਅਨ ਧਰਮਾਂ _ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; (ਏ) ਨਾਸਤਿਕ ਹਿੰਦੂ 
` ਧਰਮ-ਇਹ ਆਰੀਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਵੈਦਿਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ 
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/ੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ” ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਛੇਵੀ' 
“ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ 

ਹੋਇਆ । ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਨਾਸਤਕ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਨ; 
(ਸ) ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਵ ਹਿੰਦ 
ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਪੰਰਾਣਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋ” ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; (ਹ) 

ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦ੍ਰ ਧਰਮ ਤੋੱ 

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਦੂ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ; (ਕ) 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉੱ'ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਲੋਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ । ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮੱਤ 
ਵਾਂਗ ਆਕ੍ਰਮਣਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬ੍ਰਹਮੌਸਮਾਜ, 
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ :- 

1. ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ 

ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਬ-ਆਰੀਆ ਹਿੰਦ 
ਧਰਮ ਜਾਂ _ਦਰਾਵੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ` ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੋਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ । ਸਿੰਧ 
ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਈ. ਪੂ. ਤੋ" ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਉਹ 

ਪ੍ਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਧਾਂ 

ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਦੀਆਂ 
ਦੇਵ-ਉਪਾਸਨਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਆਰੀਆ ਲੌਕ ਜੋ ਲਗਭਗ 1500 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ 

ਇਧਰ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੋ ਉਸ ਸਮੋ' ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ 
ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸੋਸਾਰਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ 
ਸੀ ਭਾਵੇ' ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਮੋਤ ਕਾਇਮ ਸੀ । ਵੇਦਾਂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੌਕਾਂ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੂਰਾਕ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋ” 
ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੋਗ ਵਿਚ ਫਤਹਿ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ' ਸਨ । 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 
ਕਿ ਵਰੁਣ, ਆਕਾਸ਼, ਇੰਦਰ, _ਤ੍ਰਫਾਨ _ ਉਪਜ, ਜੰਗ, _ਸੀ 

ਅਗਨੀ ਆਦਿ । ਸੋਮਰਸ ਜੋ ਬਲੀ ਆਦਿ _ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਅਤੇ _ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦਾ ਇਕ _ਸਾਧਨ ਮੌਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਯੂ ਅੜੇ ਉਸ਼ਾ ਆਦਿ ਵੀ 
ਦੇਵ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰਟਜ ਅ ਦਿ 
ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ 
_ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋ" ਦਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੋ ਅਤੇ 
ਲੌਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ 1 
ਚਾਰ ਵੇਦ ਇਸ ਸਮੋ" ਦੀਆਂ ਧਾਟਮਕ ਤੇ ਮੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ । ਇਹ 
ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੌ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਇਹ 
ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੀਸ, ਰੋਮ ਅਤੇ ਸਕੈੱਡੀਨੇਵੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਲਿਆ 

ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 
ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

2. ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ---ਇਹ ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਾ- 
ਇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦ ਧਰਮ 
ਤੋ ਪਰੇ ਹਣ ਰਹੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੌਇਆ ਹੈ । 

ਨੂੰ 
ਤੋ 

228 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼. 

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ 
ਲਗੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲਗਭਗ ਘਟਨ ਲਗ ਪਿਆ । 
ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰਮ ਅਤੇ ਦੇਹ ਔਤਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ । 
ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੌਣੀ ਸਬੋਧੀ ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਆਸ ਵੀ 

ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰੋਭ ਹੋਏ । ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਇਕ ਪੱਕੀ 
ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅਗਲੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ 

ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੀਤੀ, 
ਬਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਬਲੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਗਮਨ 

ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ । ਵੇਦਾਂ ਤੌ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ 
ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੌਕੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਤਮ 

ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਂਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ” ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵ) ਰੱਦ ਵਿਚ ਆਏ 

ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਸੀ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 
ਇੰਜ ਜਾਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ' ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ 

ਕਦੀ ਰੋੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ । 

ਇਥੋ" ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਪਾਲ ਦੇ ਬੋਧੀ 'ਸ਼ਿਵ' ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ 
ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੰ ਵੀ ਹਿੰਦ੍ਹ 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ 
ਮੱਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀ' ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਬਈ ਵਿਚ 
ਜੈਨੀ ਲੌਕ ਸ਼ਿਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 

ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿਚਣੀ ਔਥੀ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ 
ਹਨ ਉਹ ਰੂੜ੍ਰੀਵਾਦੀ ੮ਿਦੂਆਂ (ਬ੍ਰਾਟਮਣਾ) ਨਾਲੋਂ” ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਖਰੇ 
ਹਨ 1 ਰ੍ 

ਬ੍ਾਹਨਣਵਦ ਦੀ ਨਿਰਤ੮ਤਾ %= ਹਿੰਦੂ ਧਟਮ ਦੀ ਦੜ੍ਹਤ-- 
ਇੰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੋ” ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਮੋਦ 

ਨਹੀ" ਸੀ ਪਿਆ, ਭਾਵੇ' ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ 
ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਮੋ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰੀਆ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ 

ਸਦਕਾ ਨਵ-ਬਾਟਮਣਵਾਦ ਦੀ ਦੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਨਵ-ਬ੍ਾਹਮਣਵ'ਦ ਦੇ ਧਟਮ-ਗ੍ਰੰਥ--ਨਵ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਾਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋ" ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋ" ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆਂ 

ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇ” ਪੁਰਾਣੇ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਹਿੰਸਕ ਪਾਂੜਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 

ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਿਮਨ ਮੁਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-- 

(6) ਪੁਰਾਣ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਕਿਰਤਾਂ 500 ਈ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਾਣ ਚੌਥੀ ਸਦੀ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਪਤ ਕਾਲ _(320- 
280 ਈ.) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੈਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਗੱਲ 
ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਉੱਤਰੀ-ਭਾਰਤ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ 

ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੋ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾਂ 

ਰਿਹਾ । 

(ਅ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਤ--ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਕਾਲ 

ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਨਰ ਅਵਲੌਕਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥਾਤ 
ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੀ ਅਜੋਕੀ 
ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਈ. ਵਿਚ ਆਏ । ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਬ਼ਸ- 

ਤਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ” ਬਿਨਾਂ ਇਹ 'ਮਨ੍ਹ' 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ--ਜੋ ਰਚਨ-ਹਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚੋ' ਜਨਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 

ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਅਤੇ . 

ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਨਵ-ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ 

ਨਵ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਤਕੜੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੇ 

ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

(ਏ) ਮਹਾਕਾਵਿ -- ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ--ਇਨ੍ਾਂ 
ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੌਗੀ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਐਦਾਜ਼ਨ 500 ਤੋ 50 ਈ. 
ਪੂ. ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ 
ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ 
ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੁਜਾਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ 
ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਆ੮ਣੇ ਕੂਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਪਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ 

ਵੀ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 'ਕ੍ਬੇਰ' ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 'ਧਰਮ-ਵਿਵਸਥਾ' ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 'ਕਾਮ' ਅਥਰਵੌੰਦ ਜਿੰਨਾ 
ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 

ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਦਰਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੈਕੇਤ ਹਨ । ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ 
ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੀ । ਨਾਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 
ਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਮਹਾਨ ਭਾਗ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 

ਕਰਾਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ _ਦੀ ਅਮਰਤਾ 
ਤਬੈਧੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 

ਏਹ ਸਿਧਾਂਤ ਈਸਾ ਤੌ” ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲ ਭਾਰਤੀ ਹਨ । 

ਜਿਵੇ" ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 
) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਧ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਹਾਂ 

ਰਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁੱਧ ਕਾਲ 

7 ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਮੱਤ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਕ 

ੱਖ ਤੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ” ਘੱਟ ਰੌਚਿਕ ਹੈ । 

ਨਵ-ਬ੍ਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ--ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਦੀ 

ਹੈ'ਹ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ 321 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਰਖੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ 
ਹਰਧਨ ਦੇ ਸਮੋ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧ 

ਰਮ ਨੰ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੌਂ` ਪਿਛ` 184 ਈ. 

।. ਵਿਚ ਸੁੰਗ ਰਾਜਾ ਪੁਸ਼ਯ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 

249. _ ਹਿੰਦੂ ਧ੍ਰੇਸ 

ਅਸ਼ਵਮੋ੍ਥ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜੌ ਬੁੱਧੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਂਬਲੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਬੋਰਮ ਦੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣੇਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ । ਅਗਲਾ ਰਾਂਜ ਕਨਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬ੍ਰਾਂਹੰਮਣਾਂ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਆਂਧਰਾਂ ਥਾਂਜ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾ ਹਾਲਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਧੁਰੰਦਲੇ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਜੌ ਇਸ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਤਰੀ _ਭਾਰਤੇ ਉੱਪਰ 
ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ _ਸਿਥੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲ੍ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਥੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ 
ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ` ਕੁਸ਼ਨ ਆਏ ਅਤੇਂ ਕਾਦੀ- 
ਫ਼ੀਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡੋ-ਪਾਰਥੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕੁਸ਼ਨ 
ਰਾਂਜ 326 ਈ. ਤਕ ਚਿਹਾ । ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੌਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਥੰ” 
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ ਇਥੋ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਗਏ । ਕਨਿਸ਼ਕ 
ਅਤੇ ਹੂਵਿਸ਼ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ ' ਅਤੇ ਵਸੂਦੇਵ (185- 
226 ਈ.) ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 
ਉਪਰ ਸ਼ੈਵ ਚਿੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ 1 ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 
ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ । ਸਮੁਦਰ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਹਰ੍ਹੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ 

ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਂਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ 1 
ਇੰਜ ਬ੍ਰਾਟਮਣੀ ਧਫਮ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੀ ਸਦੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਗੁਪਤ 
ਕਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ, 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਅਤੇਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਨਿਧ੍ਨ ਸਨ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਤ ਦਾ ਚੰਗਾ 
ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ, ੪ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਪਰ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਲਗਭਗ 500 ਈ. ਵਿਚ ਢੈ ਰਿਆ । ਹੁੱਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ 
ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਹੌਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜੌੜ ਲਿਆ । ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੌਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀ' ਮਿਲਦਾ । ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਢ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇਂ ਪਿਛਲੋਰੇ 
ਸਮੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਹ ਸ਼ਿਵ, ਸੂਰਜ 

ਅਤੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ 

ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ । ਇਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ 
ਸੀ । ਇੰਜ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਂਹ- 

ਮਣੇ ਆਇਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਣੇ ਵਿਚ ਚਾਲ੍ਹਕੀਆ ਰਾਜੇ ਪੁਲਕਸੇਨ 
ਪਹਿਲੇ (550-608 ਈ.) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇ ਹੋਇਆ ਜਦ” ਕਿ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਣੇ 
ਮੰਦਰਾਂ ਤੌਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰ--ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ 
ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰ ਘੱਟ ਸੀ । 

700 ਈ. ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ । 

3. ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦ ਧਰਮ--ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋ” ਕਿ 

ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ 

ਉਸੇ ਸਮੇ” ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਸਾਰ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ- 

ਧਾਰਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ 



ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ 
ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, 
ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ- ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰ 
ਜਨਮ ਦਾ ਮੱਤ ਅਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੌ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾ- 
ਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ 
ਰਾਹੀ” ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣ 
ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਯਥਾਰੋਥ ਵਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਤ ਤੇ 
ਅਪੜਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਆਤਮਾ, ਅਦੈਤਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੱਤ ਜਾਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਮੋਨਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇ” 
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਣ । ਗਿਆਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀ" ਮੰਨੀ ਗਈ, ਭਾਵੇ ਉਹ 
ਸ੍ਰੈ ਦੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀ” ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਬ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ', ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਦਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸਭ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕ 
ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਖਰੇਵੇਂ` ਦੇ ਗਿਆਨ 
ਰਾਹੀ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੇਂ ਗਲ ਪਰਵਾਣਿਤ 
ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ" ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀ” ਸਰੀਰ 
ਸਾਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਰਬ ਮਾਨਣੀ ਹੈ । ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਵਾਦ ਵੀ ਅਲੋਂਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰੰਤ੍ਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਮੱਤ 
ਜਿਵੇ' ਸੈਕਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੁੱਜ ਦੇ ਮੱਤ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ“ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਏ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ 
ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗ _ਦਰਸ਼ਨ, ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ 
ਦਰਸ਼ਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਤਨ 
ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਭਗਤੀ ਆਤਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ--ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦ ਧਰਮ 
_ਇਕ ਪਾਸੋ ਉਤਰਾ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੋ ਬੰਨੇ ਬੁੱਧੀ 
ਜੀਵੀ ਲੌਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵਿਪਥਗਾਮੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਇਕ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ 
ਧਾਰਿਆ ਜਿਥੋਂ" ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ _। ਇਸੇ ਆਮ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿਚੋ" ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ 
ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੱਤ ਆਏ । 

2. ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੱਤ--ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਮੱਤ ਸਰਬੌਤਮ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਤਿਮ 
ਸੱਚ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੌ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚ 

ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਅਦਿੱਖ ਦੁਨਿ- 

ਆਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਰਹੱਸਮਈ ਭਾਗ ਹੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਇਕ 

ਭਾਗ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਛਲ ਹੈ । 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਉਪਰ 
ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਤਮਾ 

950”. ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਵਿੱਚ ਜੌਤਿ ਹੈ । ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗੌਮੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਵਾਲੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੋਰੇ ਰਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ 
ਅਵਿਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰੰਤ੍ਰ ਰਹੱਸਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ _ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ" ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । ਅਦੈਵਤਵਾਦ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ- 
ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਹੈ । ਰ੍ ਰ 

ਨੌਂਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ 

ਸਾਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜੌਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਅਸਰਦਾਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨ੍ਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ-ਅਦ੍ਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨ-ਸਮ੍ਰਹ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਆਤਮਾ ਰੱਥ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀ' ਸੌਖੋ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀ' ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਨਾਲੋ" ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਮਨ 
ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

__ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੋ--ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਇੰਦਰ, ਅਗਨੀ 

ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤ! ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋ" ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸੀ । ਬ੍ਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਪਿਛ- 
ਲੇਰੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਖੋਈ । ਮਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰੈਮੂਰਤੀ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੇਤਾ, ਵਿਸ਼ਣੂੰ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ: ਲੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਮੰਨੇ 
ਗਏ । ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਦਰ ਅਜਮੇਰ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਕਰ ਝੀਲ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ, 
ਵਿਸ਼ਣ੍ਰੈ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 
ਬਹੁ-ਦੇਵ ਪਰਜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਰੂਪ 
ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਥਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਵਾਂਗ ਧਰਤ ਉਪਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀ” 
ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋ ਇਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਵੇ' ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵਧ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਬਤੀ, ਉਮਾ ਜਾਂ ਅੰਨਪੂਰਣਾ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਕਾਲੀ, ਚੋਡੀ, 
ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਕਤ 

ਲੌਕ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਅਗੇ ਪਸ਼੍ਹ _ਬਲੀ _ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵ) 
ਚੜ੍ਹਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂੂਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੋ ਵਾਂਗ 'ਗਣਪਤੀ' ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਸਕੰਦ ਜਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ 'ਜੰਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਸ਼ਮੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਣੂਹੰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ 
ਦੇਵੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇ” 

ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦ੍ਰਤ ਹਨ ਮਾਨ, ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੋਂ 
ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਉ, ਦੀ ਪਵਿਤਰ 
ਪਸ਼੍ ਕਰਕੇ, ਗੰਗਾਂ ਦੀ_ ਪਵਿਤਰ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਪਿਪਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 
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ਦਰਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

5. ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਹਿੰਦ੍ਰ੍ ਧਰਮ--ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੌਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਈਆਂ । ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 
ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 1000 ਈ. 
ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਦੀ ਅਵਗਾਈ ਅਧੀਨ 15ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਹੋੱਦ ਵਿਚ 
ਮਾਇਆ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ । ਇਸ ਧਰਮ 
ਵਚ _ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ :--ਪਹਿਲੀ ਇਹ 
ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ/ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 
ਕੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨ 

!ਜਣ ਯੌਂਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 
ਏਸ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 16ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਐਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਟੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ 
ਹੈਂਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਪਿਆ । ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਧਾਰਕ 
ਭਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇ“ ਕਿ 1838 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮੌ ਸਮਾਜ, 
-875 ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 
।ਰਵੈ'ਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ 
ਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 
"ਰਜ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਮੱਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ 
'ਖਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਸਭ ਕ੍ਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਅੜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਗ 
'ਠਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਇਸੋਂ ਵਿਚ ਰਲਦੇ ਗਏ । 
`ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ 
੧ਧਾਂਤ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਠਗ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ 
:ਸ.ਦੇ ਸਰਬਮਾਨਣੀ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ 
ਤੇ ਸੈਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ 
7 ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾ- 
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਮ ਇਕ ਮਾਨਵ- 
'ਗਿਆਨੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਧਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ, 
ਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੋ ਧਰਮ 
। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਹੂਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ 
ਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦ੍ਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ“ ਵਧ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮਾਪ 
ਡ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਹ, ਪੁ--ਐਨ, ਰਿ. ਐਥਿ, 6 : 686 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 507 ; ਐਨ, 
ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ-337 

ਹਿੰਦੂਪੁਰ : ਤਅੱਲੁਕਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
$ਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਤਅੱਲੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1,090 
ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਸ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਵਿਚ 74 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ 
ਕ ਕਸਬਾ ਜੌ ਇਸਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਤਅੱਲੂਕੇ ਦੇ 
।ਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ 
'ੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ 
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ਵਿਚਕਾਰ ਉਚ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਘੜ-ਦੁਘੜ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ! ਇਸੇ ਪਾਸੇ 

ਵੱਲ ਹੀ ਪਨਾਰ ਅਤੇ ਚਿਤਰਵਤੀ ਦਰਿਆ ਤਅੱਲੁਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹੀ” ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ । ਉੱਤਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋ ਇਸ ਤਅੱਲਕੇ ਵਿਚ. 
ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ" ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋ ਇਥੋਂ ਤਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ । 

ਹ. ਪੂ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 140 

ਹਿੰਦੂਪੁਰ : ਕਸਬਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ 

ਜੋ ਦਰਿਆ ਪਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਕਸਬੇ ਤੌ" 113 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਰਵਾਇਤ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦ੍ਪ੍ਰਰ ਰੱਖ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਮੰਡੀ ਹੈ । 

ਇਥੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । 
ਆਬਾਦੀ--92,976 (1971) 
13549" ਉ. ਵਿਥ. ; 77729 ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

` ਹੋ, ਪੂ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 140 

ਹਿਨਡੇੱਨ ਬੁਰਕ, ਪਾਲ ਫ਼ਾਨ : ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਇਕ ਜਰਮਨ ਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ ਜੋ ਯੁੱਧ ਤੌ ਪਿਛੋ ਜਰਮਨ 

ਦੀ ਵਾਈਮਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਦਾ' 

ਜਨਮ 2 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1847 ਈ. ਨੂੰ ਪੌਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਪੌਜ਼ੈਨ ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ 
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । 1866 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਆਸਟਰੋ-ਪਰੂਸ਼ੀਅਨ (ਸਤ- 
ਸਪਤਾਹ) ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1870-71 ਈ. ਵਿਚ ਫਰਾਂਕੌ-ਜਰਮਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 
ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ 
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁਜਕੇ ਇਸਨੇ 1911 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ । 

ਇਸ ਨੂੰ 1914 ਵਿਚ ਫ਼ਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਲ੍ਰਡੈਨਡਾ- 
ਰਫ ਜਰਨੈਲ ਤੌ" ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਪ ਦਿਤਾ 

ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ” ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ 
ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿਨਡੈੱਨ ਬ੍ਰਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 
ਦਿੱਤੀ । ਇਸਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ 
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1916 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਾਰੀ ਜਰਮਨ ਬਲ-ਸੌਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੈਭਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰ'ਡਨੱਡਾਰਫ਼ 
ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਥਾਪਿਆ 
ਗਿਆ । ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾ= 
ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਇਸ ਹਾਰ 
ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਲ੍ਰਡੈੱਨਡਾਰਫ ਨੂੰ ਦੌਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਰੂਸ ਨਾਲ 

ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਖਤੋ' ਲਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋ" ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ 
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ । ਇਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ 

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚੋਂ” ਜਰਮਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ 
ਖੱਥੇ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ । 
ਇਹ ਦੌਂਵੇ' ਕਾਰਜ ਨੌਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਹਿਨਡੈੱਨ ਬੁਰਕ ਜੂਨ, 1919 ਵਿਚ 



ਹਿਪਾਲਿਟਸ, ਸੇੱਟ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੌ ਗਿਆ । 

1925 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1925 ਈ. ਨੂੰ 
ਹੋਈਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 1930 

ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੈਥੌਲਿਕ ਲੀਡਰ ਹੀਨਰਿਖ ਬਰ੍ਹਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੌ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ 
ਦੇ ਨਿਯਤਰਣ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ । ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੀ ਸੱਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਇੱਜ਼ਤ 
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਹਿਨਡੈੱਨ ਬ੍ਰਕ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਅਗਸਤ, 1934 ਨੂੰ ਹੋਈ । ਇਸ 

ਦੀ ਹਠੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐੈਨ. ਬਿ. 11 : 564 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੈ. 8 : 887 

ਹਿਪਾਲਿਟਸ, ਸੇੱਟ : ਇਹ ਰੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ 
ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੋ' ਦੇ ਪੌਪ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ 
ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਸਮੇ` ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸ- 

ਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਹ ਪੌਪ ਜੌਫਰੀਨਸ (202 ਈ.--218 ਈ.) 
ਅਤੇ ਕੈਲਿਸਟਸ (918 ਈ.---223 ਈ.) ਦੇ ਸਮੇ' ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ 
ਰਿਹਾ । ਇਸੋਂ ਹੀ ਸਮੋੱ` ਇਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੌਪ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੂੰ 235 ਈ. ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱ” ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸੁਲਾਹ ਰੌਮਨ 

ਚਰਚ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ 

ਮੁੱਖ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਲੌਸਾਫ੍ਰਮੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੌਟੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ- 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ 235 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਵਿਖੇ 
ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸ, 14 : 202 ; ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 8 : 4242 ; ਐਨ. 
ਬ੍ਰਿ 11 : 519. ਰ੍ 

ਹਿਪੈਟਾਈਟਿਸ : ਇਹ ਰੌਗ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 
ਛੂਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੌਗ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ 
ਅਤੇ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਤਲੀ ਪਰਤ ਤੋ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਖਾਹ, ਕੁੱਖ ਨਾ ਲਗਣੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਬਹੁਤੀ 
ਪਿਆਸ ਦਾ ਲਗਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਰੌਗ ਲੂਹੰਮੜਾਂ, ਰਿਛਾਂ 
ਅਤੇ ਖਾਘਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਰਿਚਤਡ 
ਰਨ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਖਾਰ ਜਾਣਤਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੌਗ ਲੌਮੜਾਂ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

7ਲਾ ਦੋਂ ਲੱਛਣ --ਕਤਹ[ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੌਗ ਬਹੁਤ 
੨੪ 

ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਲਾਗ ਲੰਗ ਸਕਦੀ 
ਹੈ । ਬਿਟਾਤੀ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਅਣ-ਡਿਠ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ” ਲੈ ਕੇ ਘਾਤਕ 
ਲਾਗ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਕੁੱਤੇ 
ਦੇ ਬਤਾਤ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣ” ਹੈ । ਤਿਹ ਬੁਖਾਤ ਟਿਕ` ਤੋ 6 ਦਿਨ ਤਕ 

ਦੱਲਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਗਹਣਸ਼ੀਲ ਕੱਤਾ.ਜੇਤਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ 
ਸ੍ਟ ਰਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ੭ ਤੌ 9 ਵਨ 34 ਰ:7 ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗ 
ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - 

252 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਜਦ ਹਿਪੈਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨੁੰਦੀ ਰੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਗਣਾ, ਬੇਹਦ ਪਿਆਸ 

ਲਗਣ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਵੇਖੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ 

ਵਰਗਾ ਤਰਲ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੇਟ 
ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 

ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗਾਲ ਬਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਬਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ 

ਨਾਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਕ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਸੌਜ਼ਸ਼ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਮੜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 
ਸਟ ਫੌਟ ਨਾਲ ਪਾਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ 
ਹੈ । ਖ੍ਰਨ ਦੇ ਵਹਾਉ ਨੂੰ ਰੌਕਣਾ ਮ੍ਰਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੀਲੀਆ ਰੌਗ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ਹ-ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੌਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ੌਗ ਨੂੰ 
ਵਧਣ ਤੋ ਰੌਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 

ਰੌਗ ਲਈ ਕੌਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀ ਲਭੀ ਜਾਂ 
ਸਕੀ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਗੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । 

ਘਾਤਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ 
ਮੁਢਲੀ ਟੁਟ ਭਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਹ੍-ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਟਣ ਨਾਲ 
ਤੌਤ੍ਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਗਰ ਵਧਕੇ ਭੂਰੇ 
ਰੋਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਗ੍ਰੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੌਟੇ ਹੋਏ ਗਾਲ ਬਲੰਡਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.---ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 382 

ਹਿਪੈਟਿਕਾ : ਇਹ ਬਟਰਕਪ ਕੁਲ ਦੇ ਐਨੀਮੋਨ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ 
ਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਲੀਫ ਅਤੇ 

ਨੋਬਲ ਲਿਵਰਰਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦੇ ਉਤਰੀ ਸੀਤ 

-ਹਿਪਟਿਕ (ਯੂਰਪੀਅਨ) 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਡਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 
7ਮ ਹਿਧੈਟਿਕਾ ਪੌਦਾ (#79/੪ 9710712089) ਠੌਵਾ ਸਕੌਟੀਆ 

“ਮਾਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਫਲੌਰਿਡਾ ਅਤੇ ਮਿਸੂਰੀ ਤਕ ਮਿਲਦਾ 
। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਤਣਾ-ਰਹਿਤ, ਸਦਾ-ਬਹਾਰ 

ਜੋਂ 8 ਸੈ. ਮੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ 
ਛੇ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰਵੇ', ਸਦਾ=ਬਹਾਰ ਤਿੰਨ 

ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
:ਸ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈ'ਗਣੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਕਰੀਬਨ 2 ਸੈ. ਮੀ. ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਪੈਟਿਕਾ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੌਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 

ਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੋਂ ਪੌਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ 

ਪੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਗੰ ਉਪਰੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਜੈਤੂਨੀ ਜਾਂ ਹਰਾ ਹੌਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ 

ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 

[ਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ (4. ੧੭6#75) ਬਰਤਾਨਵੀ” 

'ਪੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 
ਚ. ਪੁ.--ਐਨ ਬ੍ਰਿ 11 : 382 

ਹਿਪੋਕਰੇਟੀਜ਼ : ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਕ ਚਿਕਿਤਸਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
` ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ' ਵੀ 

'ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਟਾਪੂ ਕਾਂਸ ਮਾਈਨਰ 

ਤੀਆ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 460 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 
` ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਐਸਲੀਪੀਅਸ' ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਕਿਤਸਾ 
ਗਿਆਨੀ ਸੀ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਡੀਸਨ ਪਿਤਾਮਾ 
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਰਨਸ, ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਦਆ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੌ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿਪੌਕਰੇਟੀਜ਼' ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 

'ਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਸਲੀਪੀਅਸ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

` ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਹਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੀ । ਇਹ ਵਡੀ 
“ਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਰੀਸਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਲੌਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ । 

ਹਿਪੋਕਰੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਜੋ ਧਾਂਕ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ 

ਕ ਅਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮਢਲੋਂ 
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਅਫਲਾਤ੍ਨ ਦੁਆਤਾ ਟਿਜ ਦਾ 

'ਤ ਸਹਿਤ ਵਟਨਣ ਕੀ>ਾ ਹੋਂਟਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਹੰਦਸ ਦ' ਇਕ ਵਾਰ ਸਿ [ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ 

ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿਪੋਕਰੇਟਿਕ 
ਹੈਕਰ਼ਨ' ਵਿਚ ਮਿਲਦ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਹਿਪੰਕਰੈਟਿਕ ਸਹੁੰ', 'ਔਫੋ- 

ਜ਼ਮਜ਼' ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹੋਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲ ਜਿਵੇ ਮਿਰਗੀ, 
ਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਰੀਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਹਿਪੌਕਰ/ਟਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 

।0 ਈ. ਪੂ. ਅਲੰਗਜੈਡੀਨ ਮੋਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦਮਾਰਾ ਸੈਕਲਿਤ ਕੀਤੇ 

!। ਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਕਧ ਹਨ । 

ਵ' ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨ੍ਵਾਦ ਡਬਲਿਤੇ. ਔਰ. ਐਸ. ਜੋਨਜ ਨੇ 
23 ਵਿਚ ਅਤੇ 1950 ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਤ ਪੁਰਯਤਕ ਦਾ ਅਨ੍ਵਾਦ 

ਚੈਡਵਿਕ ਅਤੇ ਡਬਲਿਉ. ਐਨ. ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਹਦਾ ਹੈ 1 

ਆਕੇ 

ਰਸਤੁ ਨੇ ਵੀ 

ਠਣ ਕੀਤਾ ਜੈ । ਤਿਜ 
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ਹਿਪੋਕਰੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ--ਰਸਮ) ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ ਵੀ ਕਈ ਯ੍ਨੀ- 
ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ੍ਰਲਾਂ ਵਲੋ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਸਮੇ" ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੌਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਰਾਹੀ ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰਖਣ 
ਲਈ ਵਚਨ ਲੌ'ਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 518 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 55 

ਹਿਪੋਪੌਟੈਮਸ : ਇਸਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਘੌੜਾ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ - ਦਰਿਆਈ ਘੌੜਾ) 

ਹਿੱਪੌਲਾਈਟਸ : ਇਹ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 
ਦੇਵਤਾ ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਯੂਰੀਪੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰ ਏਥ- 
ਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਥੀਸੀਅਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮਤਰੋਂਈ ਮਾਂ 
ਫੇਡਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ । ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਿਪੋਲਾਈਟਸ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਆਇਆ । ਫੇਡਰਾ ਨੇ ਆਂਤਮਘਾਤ,ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਖੱਤ 
ਲਿਖ਼ ਗਈ ਕਿ ਹਿਪੋਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ _ਕੀਤਾ 
ਹੈ । ਥੀਸੀਅਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਓ 
ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੀ 
ਬ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਂਤਹਾਸ਼ਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਅੰਤ ਰਥ 
ਟੁੱਟ ਗਿਆ । ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਿਪੌਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਇਸੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹਿਪੋਲਾਈਟਸ (ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ) ਪਿਆ । 

ਯੂਰੀਪੀਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਧ ਰੋ 
ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੌਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਗੁੱਛਾ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 56 ਨੂ ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 2 : 586 

ਹਿਬਿਸਕਸ : ਇਹ ਮਾਂਲਵੇਸੀ ਕੁਲ ਦੀ 200-300 ਜਾਤੀਆਂ 
ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਹੈ । ਇਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਝਾੜੀਦਾਰ, ਬੂਟੀਨ੍ਮਾ ਪੌਦੇ ਅਤੇ 
ਦਰਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਤਾਪ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੱਥ ਆਕਾਰ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਜਾਂ _ਖੰਨਾਂ 
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੰਟੀ ਆਕਾਰੀ, 
ਵੱਡੇ, ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਪੀਲੌ ਜਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 

ਲਗਦੇ ਹਨ । ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੰਕੇਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਭਾਗ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਬਿਸਕਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਗ਼ੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ, ਉਪਜਾਉ, 
ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਭੌ` ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਉਗ'ਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਲਮਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂ ਫੁੱਲ, ਗ੍ੜ੍ਹਲ 
ਆਦਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਭਿੰਡੀ ਤੌਰੀ ਇਕ ਸੁਆਦਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ 
ਇਸੇ ਕੁਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 28 ;ੂ ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 

ਹਿੰਮਤ ਜਿੰਘ : ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸਨ । ਆਪ 
ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਣੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ” ਹੈ । ਭਾਈ 
ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਮਹਾਨ ਕੌਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 

ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ _ਰਾਜ) 

: 473 



ਹਿਮਰਾ 

ਵਿਚ ਜੌਤੀ ਰਾਮ ਝਿਉਰ ਦੇ ਘਰ ਮਾਈ ਰਾਸੌਂ' ਦੀ ਕੁਖ ਤੋਂ 5 
ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1718 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰ 
ਵਿਚ ਭਾਈ ਮੌਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰੀ (ਜਗਨਨਾਥ) 
ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਝੀਵਰ ਦੇ ਘਰ ਮਾਈ ਧੰਨੋ' ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਸੈਮਤ 
1718 ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਸੰਮਤ 
1735 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ । ਸੰਮਤ 1756 
ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਿ੍ਤਪਾਨ ਕੀਤਾ । 
8 ਪੌਹ ਸੰਮਤ 1761 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿਖੋ ਵਿਚ ਚਮਕੌਰ ਵੀਹ ਕੁ 
ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ 
ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

ਹ, ਪੂ.--ਮ. ਕੋ. ; ਤਵਾ,ਗੂ. ਖਾ, 1 : 858 

ਹਿਮਰਾ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਲੀ ਦੇ 
ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ 649 ਈ. ਪੂ. ਦੌਰਾਨ 
ਜੈੱਗਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਾਕਿਉਸ ਤੋਂ ਆਏ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖੀ ਸੀ । 409 ਈ. 
ਵਿਚ ਕਾਰਥਿਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨੀਬਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ,(ਥਰਮੀ ਹੈਮਰੇਨ- 
ਸੀਜ਼) ਕੌਲ 11 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ । 
ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਡੌਰਿਕ ਮੌਦਰ ਬਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ 
280 ਈ. ਪੂ. ਦੀ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 1833 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ । 
ਇਸਦੀ ਖੁਦਾਈ 1861 ਈ. ਵਿਚ ਅਤੇ 1999-30 ਈ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਂਨ. ਬ੍ਰਿ 11 : 502 
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਉੱਤਰੀ 

ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ 
_ ਦੱਖਣ=ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ" ਪੰਜਾਬ, ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ- 
ਪੂਰਬ ਵੱਲੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਿੱਬਤ ਦੁਆਰਾ 
ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 55,673 ਵ. ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ 
ਆਬਾਦੀ 4,280,818 (1981) ਹੈ । ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾ- 
ਲਿਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੱਲਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ । 
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਸਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਥੇ ਡ੍ਰੰਘੀਆਂ 
ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਹਰਿਆਵਲੇ ਖੇਤ ਅਤੇ 
ਆਬਸ਼ਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਹਨ । 
ਇਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਬਰਫ-ਲੱਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾ= 
ੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾਂ ਪਹਾੜ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ 
ਪਿਆ ਹੈ । 

___ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ 
,ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਆਦਿ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਭਾਰਤ ਦੇ 18ਵੋ“ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 
ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਕੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ--ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, 
ਜੈਗਲੀ ਵਾਦੀਆਂ, ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ 
ਰਾਜ ਹੈ। ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 6,706 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ 'ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ', 'ਹਾਥੀ ਧਾਰ' 
ਅਤੇ 'ਧੌਲਾ ਧਾਰ' ਲੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਾੜ 
ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ 'ਦੂਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ 
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ਵਿਚ ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ 
ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਹਨ । ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ, ਚੋਨ੍ਹਕਾ ਅਤੇ 

ਰਵਾਲਸਰ ਇਥੋ” ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਝੀਲਾਂ ਹਨ । ਰ੍ 
ਇਥੋ' ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 
ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲ 

ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਇਥੌ' ਦਾ 38.3% ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀੜ੍ਹ 
ਤੇ ਦਿਉਦਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, 
ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਚੀਤੇ ਇਥੱਂ“ ਦੇ ਜੈਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਹਨ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੈਦਕ ਕਾਲ ਤੋ ਹੀ 
ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਬੀਲਾ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ । ਮਗਰੋ 

ਆਰੀਆ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ । ਕਈ 
ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇਵਲ ਉਦੌ` ਹੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਐਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ 

ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਜਮਾ ਲਈ । 

ਇਹ ਰਾਜ 22 ਸਾਬਕਾ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ 15 
ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਥੋਂ” 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ ਸਾਮੋਤਵਾਦ ਨੂੰ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ 
ਪਈ । ਸੁਕੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿ- 
ਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ । 

ਸੰਨ 1948 ਤੋ ਸਾਲ 1971 ਤੀਕ ਪਰਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੀਕ, ਇਥੋਂ" ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਈ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ । ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 'ਸੀ' ਕਿਸਮ ਦਾ 
ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ 
ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ । ਸੈਨ 1954 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ, 

ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹੋ ਗਈ । ਸੰਨ 1956 

ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾ- 

ਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ 
ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋੱਦ ਨੂੰ ਕਾ ਇਮ ਰਖਿਆ । 1 ਨਵੈਬਰ, 
1956 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਕੇ'ਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਥੋ" ਦੀ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੈਧਕ 
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਇਥੇ ਫਿਰ ਲੌਕ 

ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਨਰ- 

ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ 

ਦੀ ਉਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, 
ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 
36 ਜਨਵਰੀ, 1971 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ 18ਵਾਂ ਪੂਰਨ 
ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਆਰਥਿਕਤਾ 
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਬ--ਪਹਾੜੀ ਲੂਣ, ਸਲੋਟ, ਡੌਲੌਂਮਾਈਟ, ਬੈਰਾਈਟ, 

ਜਿਪਸਮ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, _ਪਾਇਰਾਈਟ ਇਥੋ” ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ 
ਪਦਾਰਥ ਹਨ । 

ਖੋਤੀਬਾੜੀ--ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ 
ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੀ ਲਗਭਗ 764%6 ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 
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ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਨਿਰੋਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 16.7% ਰਕਬਾ 
(ਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ 
'ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 
ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਲ੍ਹਲ ਹੈ । ਕਣਕ, ਮੱਕਈ 
ਤੇ ਚਾਉਲ ਇਥੋਂ' ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ । ਸਾਲ 

375-76 ਵਿਚ ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ 11.3 ਲੱਖ 
ਨੂ ਸੀ । 

ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾ ਦਾ ਆਲ੍ਬ੍ਖਾਰਾ, ਆੜ 
ਤੇ ਖੁਤਮਾਨੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਲ _1976-77 

ਤਾਨ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ 1.4 ਲਖ ਟਨ ਸੀ । ਖੋਤੀਬਾੜੀ 
ਇਲਾਵਾ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ 

4 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਿੰਜਾਈ ਤੋ ਬਿਜਲੀ -- ਇਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ 
ਟੁ ਹਨ । ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 5,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੋਂ ਨੂੰ 

ਜਣ ਲਈ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰ 
ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੋ' ਗਿਰੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਿਰਮੌਰ 
ਲ੍ਰਾ), ਗੁਕਤੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਹਾਈਡਲ ਸਕੀਮ (ਕਿਨੌਂੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ), ਬਸੀ 
ਜੁਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਭਾਬਾ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
ਰਨੌਂੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੂ ਮਾਈਕ੍ਰੈ-ਹਾਈਡਲ ਸਕੀਮ (ਲਾਹੌਲ_ ਅਤੇ 
“ਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਥ ਵਿਚ ਲਏ 
' ਹਨ । 

ਮਾਰਚ, 1977 ਤੀਕ ਰਾਜ ਦੇ 16,916 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,245 

ਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ 1,215 
-ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 8,500,000,000 ਵਾਟ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ 

7 ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਥੋ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ 
ਹੈ ਓਹਲ (ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇਂ ਸਤਲੁਜ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) 
ਪਰ ਡੌਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੌਣੀ ਸ਼੍ਰੂ ਹੌਈ । 

ਉਦਯੋਗ--ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 
ਤੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਰਾਜ ਉਦਯੌਗੀਕਰਨ 
? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਹਨ ਫਾਉ'ਡਰੀ ਜਿਥੇ 
੧ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਹਨ ਵਿਖੇ ਹੈ । ਇਸ 

ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਰੋਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਨ ਦੇ 

; ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਛੌਟਾ ਅਸਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰ- 
ਲਾ ਇਥੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅਗਸਤ, 1975 

ਤੁ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖ਼ਾਦ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ 

ਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੌਲ੍ਹਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾਂ 

ਤੁਖ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜਨਵਰੀ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਲ੍ਹਨ ਵਿਖੇ ਹੀ 
ਹੈਵਿਯਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿਰਮੌਰ 

ਨਰ ਵਿਚ, ਰਾਜਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ ਇਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾ= 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ, ਘੜੀਆਂ 

ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ੜੀ ਦੇ ਖ੍ਰਦਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਅਤੇ ਲੌਹਾਰਾ ਕੰਮ ਇਥੋ ਦੀ ਦੇਹਾਤੀ 

ਤਕਾਰੀ ਹੈ । 
ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ--ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ` ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੀਕ ਅਤੇ 

'ਨਕੌਟ ਤੋ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋ ਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੀਕ ਕੇਵਲ 

ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ 
ਸਾਧਨ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਹਨ । ਵਿਕਾਸ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 35? 

255 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ 

ਇਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 228 ਕਿ. ਮੀ. ਸੀ । ਸਾਲ 1972-75 

ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਥਾਈ 11,191 ਕਿ. ਮੀ. 

ਹੌ ਗਈ । ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਾਲੀ' 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੇਹ ਤੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਉੱਚੀ 
ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੜਕ ਕਈ ਦੱਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ 

4,875 ਮੀ. ਤੋ 5,485 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੌ` ਲੰਘਦੀ ਹੈ । 

ਲੋਕ--1981 ਵਿਚ ਇਥੋ” ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋ'_ 2,280,818. 

ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 62 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਸੀ ਅਤੇ 

1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿਛੋ 974 ਔਰਤਾਂ ਸਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ` ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 

ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 7%/ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੱਦੀ, ਗੁੱਜਰ, ਕਿਨੜ 

ਲਾਹੌਲੀ ਅਤੇ _ਪੰਗਵਾਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਇਥੀੱ 

ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜੌ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋੰ 

ਇਲਾਵਾ ਇਥੋ ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਲਗਭਗ 60 ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ' ਦੀ ਮੁੱਖ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਜੌਨਸਰੀ, 

ਸਿਰਮੌਰੀ, ਬਾਂਘਤੀ, ਕਿਉ'ਥਲੀ, ਸਤਲੁਜ ਗਰੁੱਪ, ਕਾਂਗੜੀ, ਕੂਲਵ, 

ਮੰਡੀਆਲੀ, ਚੋਬੋਆਲੀ ਅਤੇ ਭਦਰਵਾਹ ਗਰੁੱਪ ਹਨ । 

ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪਹਾੜੀ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਹਿੰਮ ਥਾਂ 

ਰਖਦੇ ਹਨ । 'ਕ੍ਲਹ ਦੀ ਵਾਦੀ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੈ 
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਥੋ” ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਸਕ੍ਹਲ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਨੌੜ ਦੇ ਵਧੀਆ 
ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਰੁਮਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 

ਸੈਰਗਾਹਾਂ--ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਨਾਲੀ ਦੀਆਂ 

ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿਚਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 

ਹਨ । ਸਕੀਇੰਗ, ਗਾਲਫ਼ ਖੋਡਣ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ 

ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ । 
ਸ਼ਿੱਖਿਆ--ਸੰਨ 1948 ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੈਨ 1950 ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਾਲਜ 

ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਇਥੇ 25 ਕਾਲਜ ਹਨ । ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਗੌ. ਮੈਡੀਕਲ 

ਕਾਲਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾ- 

ਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (1970), ਸੌਲ੍ਹਨ ਵਿਖੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ 

ਅਤੇ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ । ਸੈਨ 1971-72 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 3,894 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 88% ਮਿਡਲ, 405 ਹਾਈ, 81 ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

ਸਨ ਅਤੇ 7 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੌਸਥਾਵਾਂ ਸਨ । ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ 23.67%ਸੀ। __ 

ਸ਼ਹਿਰ--ਸੋਨ 1971 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 35 ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ । 
ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸੌਲ੍ਹਨ, ਸ੍ਲਤਾਨਪੁਰ (ਕਲ੍ਹ), 
ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕਸੌਲੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਮੰਡੀ, ਨਾਹਨ, 
ਜੌਗਿਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ੰਦਰਨਗਰ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । 
ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ (ਆਬਾਦੀ ਵੀ 50,000 ਤੱ 
ਵੱਧ ਨਹੀਂ । ਸੰਦਢਰਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 31,000 ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ, 
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ਚਬਾ, ਨਾਹਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸੋਲ੍ਹਨ ਆਦਿ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10,000 ਤੋ” 
17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਂਰ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਹਿੰਰਾਂ ਦੀ ਆੰਥਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ 
ਵੀ ਘੱਟੇ ਹੈ । 

ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ--ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਦਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਮੰਤਰੀ 
ਸੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 
(ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕਿਨੌਂੜ, ਕੁੱਲ, ਲਾਹੌਲ 
ਸਪਿਤੀ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸੌਲ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾ) 8? ਬਲਾਕਾਂ 
ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 16,916 ਪਿੰਡੋਂ ਹਨ । 

ਚ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮੈ. 8 : 880 ; ਇੰਡੀਆ 1976 ; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੇ. 
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ਹਿਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ : ਲਹੂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰੇਟਸ 
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੇਂ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਅਤੇ 

ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਰੌਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 
__ਹਿਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਅਪਰੇਟਸ ਇਕ ਦਰਜੇਦਾਰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਦਸ ਘਣ ਸੈ. ਮੀ. ਲਹੂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । _ਹਿਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਢੰਗ 
ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਲਹੂ ਦੀ ਦਸ ਘਣ ਸੈ', ਮੀ. ਮਾਤਰਾ 

ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਟੀਕੋਐਗੂਲੈਂਟ ਪਦਾਰਥ (ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ 
ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀ" ਦਿੰਦਾ) ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਨੂੰ ਇਕ 
ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਹ ਦੇ ਸੈੱਲ 
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ” ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਰ 
ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੌੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 
ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ 
ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਲਹੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੌਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ਼ 
ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ. ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ । 

ਹਿਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਢੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਰਖ ਨਲੀ ਨੂੰ ਅਪਕੇ'- 
ਦਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ 

(ਜਾਂ ਤੱਤ) ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਾਂ ਤਹਿਆਂ) ਵਿਚ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਭ ਤੋਂ` ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂ ਬਿਲੰਕ੍ਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੌਲੀ- 

ਸਾਈਥੀਮੀਆ (ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਣਾ) ਬਿਮਾਰੀ 
ਵਿਚ ਇਹ ਤਹਿ (ਜਾਂ ਪਰਤ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ 
(ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 

ਤਹਿ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਸਲੌਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ-ਰਕਤਾਣੂ 
ਅਤੋਂ ਪਲੋਟਲੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲਿਉਕੀਮੀਆ (ਲਹੂ ਦਾ ਕੈ ਸਰ) ਵਿਚ 

ਚਿੱਟੇ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

`ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ 
ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ) ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ 
ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋ” 
ਰਿਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ' ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐੱਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 1011 

ਹਿਮਾਲਾ ਪ੍ਰਬੋਤ : ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦ੍ਰਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 
ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ` ਵਿਚ 30 ਤੋ ਵੱਧ ਚੋਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਦਰੀ ਸਤ੍ਰਾ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 7,300 ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਉ'ਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੌਟੀ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 8,848 ਸੀ. 
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ਹੈ, ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 
ਉੱਤੇਂ ਸਾਂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੱਈਂ ਰਿੰਦੀ ਹੈਂ । ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਂ 
ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੌਂ ਹੀ ਪਿੰਆ ਹੈ, 'ਹਿੰਮ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਬਰਫ ਅਤੇ 'ਆਲਯ” 
ਦੇ ਅਰਥ 'ਘਰ' । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਾ (ਡ੍ਰਿਸਜਧੇ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ 

ਲੰਈ ਇੰਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ । 
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ”ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ'ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾ= 

ਵੋਟ ਦਾਂ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ 
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਪੱਛਮ ਤੋਂ" ਪੂਰਬ ਤਕ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ 
ਖੇਤਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਚਾ ਬਰ੍ਹਵਾ (ਤਿੱਬਤ) ਤਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 
2,500 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 
ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ _ਅਤੇ _ਭਾਰਤ _ਦਾ _ਸਿੱਕਮ 

ਰਾਜ ਹਨ । ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦ੍ਕ੍ਸ਼ ਤੇ ਕੱਰਾਕੁਰਮ 
ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤਿਬਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਠਾਰ ਹਨ 1 

ਦੱਖਣ ਤੌ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 200 ਕਿ. ਮੀ. 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 

594,000 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (229,500 ਵ. ਮੀਲ) ਹੈ । 

ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਝ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । 1948 ਵਿਚ 
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੰਗ-ਬੈਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ 

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ 82,840 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (33,362 ਵ. ਮੀਲ) 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ 35,840 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (14,000 ਵ. ਮੀਲ) 

ਖੇਤਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋ' ਇਲਾਵਾ 1962 ਵਿਚ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰ੍ਨਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪਹਿਲਾ ਨੇਫਾ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ 
ਮੈਕ-ਮੌਹਨ ਲਾਈਨ (ਉਹ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1914 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ 

ਪ੍ਰਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਾਂਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ) ਤੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹੌਰ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ--ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਾਤਲੀ 
ਨੌਹਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋ'ਹਦੀਆਂ ਬਰਫ ਨਾਲ 
ਕੱਜੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ, ਤੇਜ ਦੰਦੇਦਾਰ ਢਲਾਣਾਂ, ਅਣਤੌਲੇ ਵਾਦੀ ਗਲੋਂ- 

ਸ਼ੀਅਰ, ਅਥਾਹ ਡ੍ਰੰਘੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਖੱਡਾਂ, ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਭੂ-ਗਰਭਕ 

ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣ ਐਲਪਾਈਨ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਦੱਖਣ 
ਵਲੌ” ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਵੇ" ਚੋਨ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰ੍ਰਪ (ਦਿਓ 
ਕਦ) ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਬਹ੍ਹਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਫ਼ ਰੌਖਾ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਪਰ 

ਵਾਂਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਪਰਬਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਾ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਨ 

ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਵਿਚ ਧਰਾਤਲੀ ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵੰਡ--ਦੱਖਣ ਤੌ" ਉੱਤਰ ਤਕ ਹਿਮਾਲਾ ਲੜੀ ਨੂੰ 

ਚਾਰ ਸਮਾਂਤਰ ਲੰਬਕਾਰ ਪਰਬਤ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ :- (ਉ) ਬਾਹਰਲਾ ਜਾਂ _ਉਪ-ਹਿਮਾਲਾ, (ਅ) ਲੈਸਰ (ਨੀਵਾਂ) 
ਹਿਮਾਲਾ, (ਏ) ਗ੍ਰੇਟ (ਮਹਾਨ) ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ (ਸ) ਟੈਥੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤੀ 
ਹਿਮਾਲਾ । ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਹੈ 
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ਨੂੰ 'ਟਾਾਂਸ ਹਿਮਾਲਾ` ਆਖਦੇ ਹਨ । ਪੱਛਮ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ 
! ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ, ਕੇ'ਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਉਪ ਹਿਮਾਲਾ--ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਉਪ-ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 

ਹੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੂਨ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾ- - 
ਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ 
'ਉੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਥੌੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 
ਮਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 
ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 100 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 
'ਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ 274 ਮੀ. ਦੀ ਸਮ-ਉਚਾਈ 
` ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 

762 ਮੀ. ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਸ਼ਿਵਾ- 
' ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਢਲਾਣਾਂ ਹੌਲੀ 
। ਪੱਧਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨ 
ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਉੱਤਰ ਖੰਡ (ਉ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ 
ਤਾਦੂਨ ਹੈ। 
ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਾ---ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਲੜੀ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੇ 
ੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 
। ਇਸ ਖੌਤਰ ਵਿਚ 4572 ਮੀ. ਤਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਅਤੇ 914 
ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਹਨ । _ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੜੀਆਂ 
ਟਿੱਬਾ, ਧੌਲਾ ਧਾਰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਹਨ । ਨਾਗ ਟਿੱਬਾ ਇਨ? 

“ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਪਾਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 8140 ਮੀ. 
:785 ਫੁੱਟ) ਹੈ । ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਨਖੋੜ 
ਤੇੱਦੀ ਹੈ । 

ਗ੍ਰੰਟ ਹਿਮਾਲਾ--ਲੈੱਸਰ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜੌ ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ 160 
ਹੀ. ਲੰਬੀ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀ ਅਤੇ 1,554 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਥੁਤ ਹੈ । ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੋਂ ਤੋ ਦ੍ਜੇ 
ਤਕ ਵਿੰਗ-ਵਲੋਵੇ" ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲ਼ਾ 
'ਤਰ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਲੜੀ ਹੈ 
ਹੈ ਉਚਾਈ ਸਥਾਈ ਬਰਫ਼ ਰੇਖਾ ਤੋਂ” ਉੱਤੇ ਹੈ । ਨੈਪਾਲ ਵਿਚ ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ 14 
' ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਚ" ਨੌਂ ਚੋਟੀਆਂ ਇਸ ਪੌਤਰ 
ਮਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਹਨ--ਧੌਲਗਿਰੀ (8,1 70ਮੀ.), ਮਾਉਟ 
ਸਟ (8,848 ਮੀ.), ਕੌਚਨ ਜੰਗਾ (8,597 ਮੀ.), ਲੰਹਟਸੇ 
10 ਸੀ.), ਮਕਾਲੂ (8480 ਮੀ.), ਮਨਾਸਲ੍ਹ (8155 ਸੀ.), ਚੋ 
(8,152 ਮੀ.), ਅਨਾਪ੍ਰਰਨਾ (8,077 ਮੀ.), ਕਾਓ ਸੰਗ 
ਗ (8,012 ਮੀ.), ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ, 
ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀ ਗ੍ਰਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜੀ 

7 ਬਰ੍ਹਵਾ ਸਿਰੇ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 
ਤੱਬਤੀ ਹਿਮਾਲਾ--ਫੈਥੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਮਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਾ 
ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤਿੱਝਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ, 
`ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਟੈਥੀਜ਼ ਹਿਮਾਲਾ 
ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਥੀਜ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋੜਾ 
' ਵਿਚ ਸਪਿਤੀ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਜਾਸਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ" ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਲੀਓ ਪਾਰਗੋਲ 
0 ਮੀ.) ਜੌ ਕਿ ਸ਼ਿਪਕੀਲਾ ਦੱਰੋ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣਿਉ" ਸਤਲੁਜ 
`ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲੋ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲਾ (7,025 ਮ.)? ਹਨ । 

ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ--ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 
ਅਧਿਐਨ ਤੌ" ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ 

ਕਾਰਨ _ਹਨ--ਪ੍ਰਰਾਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੇਸੋਜ਼ੌਇਕ ਮਹਾਂਕਲਪਾਂ (ਲਗਭਗ 
65,000,000 ਅਤੇ 570,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਦੇ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲਛੁੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟੈਥੀਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਜ੍ਹਾਂ 
ਹੌਣਾ; ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੌਣਾ, ਉਸਰ ਰਹੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ 
ਦਾ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋ ਰਹੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਧਰਾਤਲ 

ਦਾ ਖੁਰਨਾਂ । ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 

ਉੱਨਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉਠਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੁੱਢਲੇ 

ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕ੍ਰਿਟੇਸ਼ਸ ਸਮੇ _(੮ਟ੩੦੬੦੫5, ਲਗਭਗ 

160,000,000 ਤੋ 65,000,000, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ) ਭਾਰਤੀ 
ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਵੇਦਾਰ ਪਰਬਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਠਾਰਾ 
ਵਲ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਹਿਮਾਲਾ-ਉਸਾਰੀ 

ਦਾ ਪਹਿਲਾ _ ਪੜਾਅ _ਈਓਸੀਨ _ ਮਹਾਂਯੂਗ (38,000,000 

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ) ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ 
ਨਾਲ ਟੈਥੀਜ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਾ 
ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰ ਉਠ ਖੜਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸਾਇ- 

ਓਸੀਨ ਮਹਾਂਯੂਗ (7,000,000 ਤੋ 26,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) 
ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਬਤੀ 

ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈੱਸਰ (ਨੀਵੇ') ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ 

ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ । ਹਿਮਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 

ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ (ਲਗਭਗ 7,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੋਤ, 

ਕੋਕਰ ਆਦਿ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਹੋਂਦ 

ਵਿਚ ਆਈ । ਮੱਧ ਪਲੀਸਟੌਸੀਨ ਮਹਾਂਯੂਗ (1,500,000 ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਿਮਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 1,364 

ਮੀ._ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਹੈ । 

ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਰਵ ਕੈੱ'ਬਰੀਅਨ ਪਰਵਰਤਿਤ ਚਟਾਨਾਂ 
(570,000,000 ਤੋ 4,600,000,000 ਸਾਲ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ) ਦਾ 

ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ 
ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਕੇਟੀਨੈ'ਟਲ ਡਰਿਫਟ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 

ਬਲ-ਮੰਤਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋ ਹਿਮਾਲਾ ਉਪਰ ਨੂੰ 
ਉਠ ਖੜਿਆ । ਕੇਵਲ ਸਪਿਤੀ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੌਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ 

ਪੇਲੀਓਜ਼ੌ ਇਕ ਤੇ ਮੇਸੋਜ਼ੋਇਕ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲਫਟਾਂ ਨਾਲ 

ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪਤਾਲੀ ਚਟਾਨਾਂ (ਪਿਘਲੀ ਰੋਈ ਹਾਲਤ ਤੋ ਬਣੀਆਂ), ਜਿਵੇ” 

36,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੋਨਾਈਟ ਅਤੇ 

ਗ੍ਰੇਨੌਂਡਾਇਓਰਾਈਟ ਆਦਿ, ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਲੱਦਾਖ ਲੜੀ, ਦਰਾਸ ਦਰਿਆ 

ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਕੱਰਾਕੁਰਮ ਲੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ 

ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਇਓਸੀਨ 
ਕਾਲ ਤੌ ਬਾਅਦ (ਪਿਛਲੋਂ 7,000,000 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਨੀਸ ਤੇ ਸ਼ਿਸਟ 

ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਖੇਪ ਸਮੇ” ਟੂਰਮਲਾਈਨ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧਸ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਲ੍ਹ, 
ਮਾਨਾਸਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਆਦਿ ਹੋ'ਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਮਾਉ”ਟ 
ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹੌਰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਚੂਨੇ ਦੇ 



ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ॥ 

ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪੈਲਟਿਕ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਉਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਨੀਸ ਦੀ 
ਨੀ'ਹ ਉੱਤੇ ਉਤਖੇਪ ਹੋਵੇ । 

ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਨੰਪੇ ਬਣਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਿਮਲਾ 
ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਰੌਲ ਨੌਪੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਨੰਪੇ 
ਵਰਣਨਯੌਗ ਨੈਪੇ ਹਨ । ਇਹ ਨੌਪੇ _ਨੌਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਕੌਟ 
ਤੇ ਕਾਠਮੰਡ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ । ਇਹ ਧਸਣ ਖੰਡ ਮਹਾਨ 
ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਇਕ ਦਮ 
ਉੱਚੇ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਬਣਤਰ 
ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਖਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਲੜੀ 
ਧਸਣ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਰ- 
ਬੋਨੀਫੈਰਸ (280,000,000 ਤੌ 345,000,000 ਸਾਲ ਤਕ 

ਪੁਰਾਣਾ) ਸਮੇ ਦੇ ਕਰੌਲ ਚ੍ਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਲਾਇਓਸੀਨ ਮਹਾਂਕਲਪ 
(7,000,000 ਤੋਂ 2,500,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਖੇਪਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਧਸਣ ਨਾਲ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਉਪ-ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣਤਰ (2,500,000 ਤੋ 

1 65,000,000 ਸਾਲ ਤਕ ਪ੍ਰਾਣੇ) ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ---ਨੀਵੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਸ਼ੇਲ 
ਅਤੇ ਕੌਕਰ-ਚਟਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ 
550 ਮੀ. ਤੋ 1830 ਮੀ. ਮੌਟੀ ਤਹਿ, ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ 914 ਮੀ. 

ਤੱ 1370 ਮੀ. ਅਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ 1,370 ਮੀ. ਤੋ“ 1,830 ਮੀ. 

ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 
ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ--ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ 19 ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੋ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਖੇਤਰ 2,56,000 ਵ. 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਦੂਜਿਆਂ 17 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 5 ਦਰਿਆ 
ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ (ਝਨਾਂ), ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧ ਸਿਸਟਮ 

ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 130,442 

ਵ.ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ; ਨੇਂ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਰਾਮਰੈਗਾ, ਕਾਲੀ (ਸਾਰਦਾ), 

ਕਰਨਾਲੀ, ਰਾਪਤੀ, ਗੈਡਕ, ਬਾਘਮਤੀ ਅਤੇ ਕੌਸੀ, ਗੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 

ਦਰਿਆ ਹਨ ਜੌ 215,290 ਵ._ ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਤਿਸਤਾ, ਰ'ਇਦਕ ਤੇ ਮਨਾਸ, 

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਖੇਤਰ 
ਲਗਭਗ 181,168 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. (70,769 ਵ. ਮੀ.) ਹੈ। ਸਿੰਧ 

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਵਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ” ਕਿ ਗੌਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਰਬ 
ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੱਰਾਕ੍ਰਮ ਪਰਬਤ ਜਿਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 

ਹਿੰਦੂਕਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਦਾਖ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਜਲ-ਨਖੋੜ 
ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜ! ਸਿੰਧ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੇ ਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਿ- 

ਆਵਾਂ ਨਾਲੌ' ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਮ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਜਲ ਨਖੋੜ ਕੈਲਾਸ਼ 

ਪਰਬਤ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇਨਾਈਨ-ਚਿੰਗ-ਤਾਂਗ-ਕ-ਲਾਸ਼ਾਨ 

ਲੜੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਲ ਵਗਣ ਤੋ” 
ਰੌਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਲ ਨਖੋੜ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਪੁਰਬ ਵਲ 

ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤ 1450 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ 
ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ 121੨ 
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ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਿੱਥਤੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇ" ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਚਲਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉੱਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਧੁਰ ਤੋੱ 

ਧੁਰ ਤਕ ਜਲ-ਨਖੋੜ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇਂ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇ 

ਕਿ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ 

ਉਪਰਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ 

ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਾ 

ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਪਿਆ । 

ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ _ 
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੌ` ਇਹ ਘਾਟੀਆਂ 

1,524 ਮੀ. ਤੋਂ 4,876 ਮੀ. ਡ੍ਰੋਘੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਕਿ. ਸੀ, ਤੋਂ 48 
ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ--ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ 
ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੌਗੌਤਰੀ ਹੈ ਜੋ 32 ਕਿ. ਮੀ. (20 ਮੀਲ) 

ਲੰਬਾ ਹੈ । ਖੁੰਬ੍ਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਗੁਰ ਹਿਮਾਲਾ (ਬਰਫ਼ ਦਾ 
ਖੇਤਰ) ਨੌਪਾਲ ਵਿਚ ਅੰਵਰੈਸਟ ਖੱਤਰ ਦੀ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ 

ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕੱਰਾਕਰਮ ਲੜੀ ਵਿਚ਼ 

ਬਲਟੌਰੋ ਗਲੌਸ਼ੀਅਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮੀਟਰ ਤਕ ਖਿਸਕਦੇ 

ਹਨ ਜਦੋਂ” ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਬੂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸੈ. ਮੀ. 

ਤਕ ਹੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ ਨਿਵੇਕਲੀ 

ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਮਿੱਟੀ--ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਭੌ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲੱਗਾ । 
ਉੱਤਰ ਮੁਖੀ ਢਲਾਣਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਭੌ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ 

ਜਿਥੇ ਘਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸੋਘਣੇ ਜੈਗਲ ਅਤੇ ਉਚ'ਈਆਂ ਤੇ ਘਾਹ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੈਗਲਾਤੀ ਭੋਂ' ਗੂੜ੍ਹ ਭੂਰੇ ਰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ 

ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਦਾਰ 

ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ । ਪਰਬਤੀ-ਜੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 
ਚੰਗੀ ਵਿਕਸਤ _ ਹੈ ਪਰ _ਮੌਟਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ 

ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੈ । ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ' 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭੌ ਮੱਠੜ ਹੈ ' 

ਜੋ ਚਾਹ ਉਗਾਉਂਣ ਢੇ ਯੌਗ ਹੈ । ਬਜਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੰ` ਗ੍ਰੇਟ 

ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 600 , 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ . 
ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਕ, ਲੱਦਾਖ 

ਪਠਾਰ ਵਿਚ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੈਲਾਬ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ 
ਮਿੱਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ! - 

ਵਾਦੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੀ 

ਜ਼ਮੀਨ, ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੌ ਘਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ 
ਜਲਵਾਯੂ--ਹਿਮਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ , 

ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ । 

ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੋ ਵਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ” ਦਿੰਦਾ । ਜਿਥੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ . 
ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ 
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5 ਤਾ ਰੌਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੌ' ਬੁਖਾਰਾਤ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਮਾਨ- 
5 ਪੰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ 
ਹੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਫ਼ੀ 

ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂ ਤਿੱਬਤ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਦੱਖਣ 
ਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਰਖਾ 150 ਸੈ. ਮੀ. (ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਸੂਰੀ) 
ਲੰ ਕੇ 300 ਸੈੱ. ਮੀ. (ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ) ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ 

ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿਕਾਰਦੂ, ਗਿਲ- 
ਤ ਅਤੇ ਲੋਹ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤੱ 15 ਸੰ. ਮੀ. ਤਕ ਹੀ 
ਖਾ ਰੌਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲ' ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਾ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਪਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
: ਤੱ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ 25? ਸੈ'. ਹੈ । ਮਈ 
ਮਹੀਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ 1,945 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨੌਟ ਕੀਤਾ 
ਮਾ ਘੱਟ ਤੋ ਪੱਟ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 11 ਸੈ'. ਹੈ । ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 
129 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ - 222 ਸੈ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ 
ਤਾਪਮਾਨ --28 ਸੈਂ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੌੜ੍ਹ--ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈ 
ਵਰਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਊਸ਼ਣੀ, ਉਪ-ਉ੍ਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਐਲਪਾਈਨ । ਉਸ਼ਣੀ 
'ਬਹਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਜੈਗਲ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਦਾਰ 
ਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ 
ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤ ਆਮ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢਲਾਣਾਂ `ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੈਗਲ 
ਆਂ ਢੁਲਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਲ੍ੂਤ ਤੇ ਅਖਰੌਟ _ਅਰੁਨਾਂਚਲ 
ਰੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੰ ਕੇ ਮੱਧ ਨੈਪਾਲ ਦੀਆਂ 1,100 ਤੋ“ 1,700 
ਤਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਨਦੀ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
` ਤਿਖੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਆਲਡਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਦਰਖਤਾਂ 
'ਲ 2,000 ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਗੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
। ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਤਝੜ ਜੈਗਲ ਮੱਲ ਲੈਦੇ ਹਨ 
' ਵਿਚ ਸਾਲ (ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜ) ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ 
। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਪੀ ਜੰਗਲ, ਸਟੈਪੀ ਉਪ-ਉਸ਼ਣੀ ਕੌਡਿਆ- 
' ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਸ਼ਣੀ ਅਤਧ-ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੇ 
| 

ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣੀ ਜੰਗਲ 1,300 ਮੀ. ਤੋ 3,300 ਮੀ. ਤਕ ਦੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਦਾਰ ਤੋ ਚੌੜੇ ਪਤਿਆਂ 
ਦਰਖ਼ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਚੀਲ, ਦਿਆਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ 
ਹੈ ਲਕੜੀ ਵਾਲੋ ਦਰਖਤ ਹਨ । 800 ਮੀ. ਤੋਂ 1,600 ਮੀ. 
ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚਿਰ ਪਾਈਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਹੁਤ 

ਤੇ ਹਨ । 

ਔਲਪਾਈਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 3200 ਮੀ. ਅਤੇ 
'6 ਮੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4,450 ਮੀ. ਤਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਾ 
ਅਤੇਂ 4175 ਮੀ. ਤਕ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 

ਹਾ ਹੈ । ਜੂਨੀਪਰ, ਰੌਡੌਡੈਂ ਡਰਨ, ਕਾਈ ਤੇ ਲਿਚਨ ਆਦਿ 
ਤ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹਮਾਲਾ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤ੍ਹ ਸਭ ਤੱ ਵੱਧ ਉਸ਼ਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵ 
ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਡੇ ਉ੫- -ਉਸ਼ਣੀ, 
। ਤੇ ਸ਼ੀਤ-ਉਸ਼ਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜ -ਜੇਤੁਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ 
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ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਲੰਗ੍ਰ, ਹਾਥੀ, ਗੈ ਡਾ, ਬਾਘ, 
ਭੰਦੂਆ, ਨੇਲ, ਭਾਲੂ ਤੇ ਮੋਲ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਲੰਗੂਰ 
ਲਗਭਗ 400 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਲ੍ਰੰਬੜੀ, 
ਚੀਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ, ਕਸਤ੍ਰਰੀ ਵਾਲਾ ਮਿਰਗ, ਬਾਰਾਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡ 
ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 
ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਜੈਗਲੀ ਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 
ਤੇ ਯਾਕ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਢੌਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਗਿੱਧ ਤੇ ਹੌਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੋ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਚਕੌਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤ ਵਾਲੋ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਗਰ ਵੀ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸੱਪ ਲਗਭਗ 2,000 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਕਿਰਲੀਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਅਸਾਧਾਰਨ; ;ਉਚਾਈ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲੀਆ 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੈਟ ਫ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਪ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਪਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਲੋਕ--ਭਾਰਤੀ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ-ਆਰੀਆ।, ਮੰਗੌਲ 
ਅਤੇ ਦਰਾਵੜ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੋਕ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ 
ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਤੇ ਤਿੱਬਤੀਅਨ 
ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਤਿੱਥਤੀ ਤੇ ਮੋਗੋਲ ਲੌਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਹਿਮਾਲਾ ਨੀਵੇ” 

ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇੰਡੋ-ਆਰੀਆ ਲੌਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਵਿਚ ਹਿਮਾਲੀਆ ਹੇਠਲੇ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਡੌਗਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਾਤਾਂ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲੌਕ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ 

ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ _ਉਚ-ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਚੌਪਾ, 
ਲੱਦਾਖੀ, ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਦਰਦ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਦਰਦ ਆਰੀਆ ਤੌ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮੰਗੌਲ ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਹਨ । 
ਚੰਪਾ ਲੌਕ ਉਪਰਲੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੱਦਾਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਾਲਟੀ ਲੌਕ ਹੇਠਲੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੌਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸ- 
ਨੀਕ ਵੀ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਨੌਂਰ ਤੇ 
ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਦੇ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਤੋ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਨੈਪਾਲ ਦੇ ਲੌਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਸਲਾਂ--ਤਿੱਬਤੀ-ਨੈਪਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੌਂ- 

ਨੌਪਾਲੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਕਈ ਹੌਰ ਨਸਲੀ 
ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ̀  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਰ, ਤਮੰਗ, 
ਗਰੁੰਗ, ਮਗਰ, ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੌਕ 
ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ--ਲੰਪਚਾ, ਭੂਤੀ ਅਤੇ ਨੈਪਾਲੀ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਅਰੁਨਾਂਚਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਕ 
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ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਵਿਚੋ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਇਹ _ਤਿਬਤੀ-ਬਰਮਨ ਹਨ । ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਈ 

ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ--ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ 

ਇਥੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । 

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 

ਤਿਆਰ ਕੀੜੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਕਾਠਮੇਡੁ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 130 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ=- 

ਯੌਗ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਤਿਬੱਤ ਸੜਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਸ਼ਨਲ 

ਹਾਈਵੇ ਨੰ: 22 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਹ 500 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਿਪਕੀਲਾ (ਦੱਰਾ) ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਉੱਦਾ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੌਗ ਪਟੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ- 

ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਿਲੀਗੂੜੀ ਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ= 
ਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਿਮਾਲੀਆ ਨੀਵੇ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉੱ- 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਛੌਟੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ ਰੇਲ 
ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੌਗਿੰਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਦੁਆਰ 

ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤਕ । 
ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਕਾਠਮੋਡ੍ਰ ਵਿਖੇ 

ਹਨ । ਕਾਠਮੋਡੂ ਅਔਤਰਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 
ਛੋਟੇ ਮੌਟੇ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਮਾਂ 

ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱ' ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ: 1 ਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਉੜੀ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ, 
ਬੈਨੀਹਾਲ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਬੈਨੀਹਾਲ 
ਵਿਖੋ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ” ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ 

ਲੋਹ ਤੱਤ 375 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੋ 1960 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਹ ਤੋ” ਨ੍ਹਬਬਰਾ ਘਾਣੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆਂ । 
ਇਹ 5,404 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਥੋੜ੍ਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੌਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ--ਹਿਮਾਲਾ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ- 

ਪ੍ਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਾਹ ਦੇ ਲੰਬੋ-ਚੌੜੇ ਮੈਦਾਨ 
ਤੇ ਜੈਗਲ, ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਮੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਸਤਲਜ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ- 

ਖੰਡ ਵਿਚ ਗੌਗ-ਜਮਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਲ 1,600,000 ਮੀ. ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਉਲ, ਮੱਕੀ, 'ਕਣਕ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਨੈਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੈਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਉਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ- 

ਵਾਰ ਦਾ 4/5 ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਦੋਣ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ.ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ 

ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇ ਪਟਸਨ, ਗੋਠਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ 

ਇਲਾਕੇ ਵਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
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(ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਬ, 

ਆੜ੍ਹ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਵਿਚ _ਡੱਲ _ਝੀਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 

ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਰਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਖ਼ਰੋਟ ਅਤੇ 

ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨ ਵਿਚ ਸੈਤਰਿਆਂ ਦੇ 

ਬਾਗ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੱਮ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 

ਤੇ ਪਿਥੌੜਾਂਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜੜ੍ਹੀ-ਬ੍ਰਟੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਰਨ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਕ ਆਦਿ ਪਾਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ 

ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਕੜੀ ਦੇ ਜੈਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭ੍ਰਟਾਨ ਤੇ 

ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਦੌ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ- 

ਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਗਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਈ 

ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਦੀਆਸਲਾਈ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਜੇਮ੍ਰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲਾ 

ਖੰਡ ਹੈ । ਜ਼ਾਸਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲਮ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਤੱਲ ਵਿਚੋ ਸੋਨਾ, 

ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ 

ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਲੌਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਬੌਰੈਕਸ ਤੇ 

ਗੰਧਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜੇਮ੍ਰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 

1,00,000,000 ਮੀ. ਟਨ ਕੌਲੋਂ ਦੇ ਭੈਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ 

ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਨੈਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ, 

ਜਿਪਸਮ, ਗ੍ਰੰਨਾਈਟ, ਲੌਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ 

ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਤ ੍ 

ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਯੰਗ ਹਨ । 

ਭਾਖੜਾ-ਨੌੰਗਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ 1963 ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 

348,218,000,000 ਘਣ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ 1,050 

ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੌਰ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਕੌਸੀ, ਗੈਡਕ ਤੇ ਜਲਢਾਕਾ ਤੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਨੈਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈਂ. 8 : 882 ; ਹਿੰ, ਵਿ, ਕੌ. 10 : 371 

ਹਿਮੈਰੀ : ਲੋਕ--ਰਹਿਮੈਰੀ ਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ 

ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਬੀਅਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਕਬੀਲਾ ਸਨ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਰਬ ਦੇ ਚੋਖੋ ਭਾਗ 

ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 115 ਈ. 

ਤੋਂ 595 ਈ. ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਹਿਮੈਂਰੀ ਲੌਕ ਵਰਤਮਾਨ ਯਮਨ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੇਡੈਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ , ਕਤਬਾਨ 

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਮਿਸਰ ਤੌ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਦਰੀ 

ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤੇ- 

ਦੇ 

(07 

ਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਹਕ੍ਹਮਤ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇ ਕੁੱਛੂ _ਡੌ ਵੈਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਡਾ । 
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ਹਿਸੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ 
ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂਫ਼ਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ” 
ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਿਮੈਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 
ਤਨਾਅ (53੩) ਵਿਖੋ ਕਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੈ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੋ-ਸਾਲਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੋਂ 
ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 525 ਈ. 
ਵਿਚ ਐਬੇਸੀਨੀਆ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਹਿਮੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਿਮੈਰੀ_ ਲੌਕਾਂ 
ਵੱਲੋਂ” ਫ਼ਾਰਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 575 ਈ. ਵਿਚ 
ਏਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 49; ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਐਰਬਜ਼ । 

ਹਿਮੈਰੀ : ਭਾਸ਼ਾ--ਹਿਮੈਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ _ਸਾਬੀਅਨਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ' ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ 
ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮੈਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 39 ਅੱਖਰ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਿਨਾਈ 
ਅੱਖਰਾਂ (ਸਾਈਨੰਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਤੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) 
ਵਚੌ` ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰੂਪੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇਂ ਅੱਖਰ ਲੰਬੇ ਵਿਕਾਸ 
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਵਿਅੰਜਨ ਹੀ ਹਨ । ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕ੍ਰਿਆ-ਰੂਪ ਬਣਾ- 
ਡੋਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋ ਦੱਖਣੀ 

#ਰਬੀ ਦਾ ਅਕੈਡੀਅਨ ਅਤੇ ਇਤੌਪੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੇਧ 

ਰਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਅਕੈਡੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਇਥੌਪੀਆਈ 

ਤਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਯਮਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ 
ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਰਬੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 
ਡੇ ਤਰੀ ਅਰਬੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ । ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ _ਇਕੱਤਰ- 

7ਵਾਂ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸੁਕ, ਯੂਕਾਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਅਬੇ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ 
।ਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ 

ਰਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਤੀ ਅਰਬੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ 

ਇਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 5 : 49 ; ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀਐਰਬਜ਼ । 

ਹਿਰਸ਼, ਬੋਰਨ ਮਾਰਿਤ ਡੇ : ਇਹ ਇਕ ਜਰਮਨ ਯਹੂਦੀ ਖੂਜੀ= 
(ਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਉ- 
ਨਕ ਵਿਖੇ 9 ਦਮੈਬਰ, 1831 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ 
[ਕਮ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਵਿਤੀ ਕਾਰੌਬਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੈਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ 

ਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ 1880 ਦੇ ਮੁੱਢ 

ਵਚ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 

ਹਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੌਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ 
ਟੀ 50,000, 000 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 

ਹਹਰੌ` ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਨੇ 
891 ਵਿਚ ਬੋਰਨ ਡੇ ਹਿਰਸ਼ ਫੌਡ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ 21 ਅਪਰੈਲ 1896 ਈ, ਨੂੰ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈ: 14 : 204 

ਹਿਰਨ : ਇਹ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਓਡੈਕਟਾਇਲਾ 

ਹਿਰਲ 

ਵਰਗ, ਰ੍ਰਮੀਨੈਚੀਆ ਉਪਵਰਗ ਅਤੇਹ੍ਰੰਸਰਵਾਈਡੀ] ਕੁਲ ਦੇ ਖੁਰ ਵਾਲੋਂ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ । 
ਹਿਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 

ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲਦਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰ ਵੀ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕੇ 
ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਮੜਾ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੂਲਾ ਪਰ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਛ ਛੋਟੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੈਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਜਾਂ 

ਖਾਕੀ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਉਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ- 

ਤਿਆਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰ, ਚਿਤਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 

ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਟਾਖ਼ ਬਾਲਗ਼ ਹਿਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਸਿੰਗ ਠੌਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ-ਅਸਥੀ ਦੇ ਵਧਾਅ ਤੋ” 

ਬਣਦੇ ਹਨ । ਕੈਰਬ੍ਰ ਤੋ ਛੁੱਟ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 

ਨਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਝੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ” 
ਆਉਦੇ ਹਨ । ਕੈਰਬ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ 

ਮਯੂਲ ਹਿਰਨ 
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ਤੇ ਝੜਨਾ ਨਰ=ਲਿੰਗ ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰਲ ਹੁਦਾਂ ਹੈ । 
ਵਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਖੋ 

ਵਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋਂ ਸਿਰਾ ਜਾਂ ਕਈ ਨੌਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕਈਆਂ 

ਵਿਚ ਸਿੰਗ ਸਮ-ਦੋ ਵਿਭਾਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ 

ਰਾਹੀ” ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਰ-ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿਚ 
ਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋ` ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਇਹ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਕ ਛੌਟੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘੌੜੇ ਜਿਨਾਂ 
ਹਰਦਾ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉਤਲੇ 

ਸੂਏ ਦੰਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ' ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਿਰਨਾਂ 

ਦੀ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਿਰਨ 

ਵਿਚ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । 

_ਹਿਰਨ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਰਮ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਠੰਢੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀ 

ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਇਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ (ਜਲ ਹਿਰਨ ਵਿਚ ਸੱਤ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਰਭ-ਕਾਲ 160 ਦਿਨਾਂ (ਕਸਤ੍ੂਰਾ ਹਿਰਨ) ਤੋੱ 
ਇਕ ਸਾਲ (ਮਾਰਸ਼ ਹਿਰਨ) ਤਕ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਹਿਰਨ ਬਹ੍-ਸੰਜੌਗੀ 

(0੦19੬830੦ਧ5) ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਨਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਵਿਚ ਕਈ 
ਮਾਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਮਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੰਦੀ ਹੈ । 
ਹਿਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ 

ਕਿਸਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ । ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਵਖੋਂ ਵਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ-ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :--- 

ਮਾਸਕਾਈਨੀ (ਕਸਤ੍ਰਰਾ ਹਿਰਨ); ਮਨਟਾਇਕਨੀ (ਮਨਟ ਜੈਕ); 
ਸਰਵਾਈਨੀ (ਟਿਪੀਕਲ ਹਿਰਨ); ਓਡੌਕਾਇਲੀਨੀ (ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਰਨ, 
ਕੈਰਬੂ ਅਤੇ ਰੋਬਕ) ਰ੍ 

ਮਾਸਕਾਈਨੀ--ਇਸ ਉਪ ਕੁਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਤੀ 
ਮਾੱਸਕਸ ਮਾੱਸਕਿਫਰੱਸ (2/06606 906671/ਇ786) ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਇਸਨੂੰ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਤਨ 
ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਰਨ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੂਏ ਦੰਦ 
ਚਾਕ੍ਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਰ ਹਿਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਇਕ ਕਸਤੂਰੀ ਪੌਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਮਨਟਾਇਕਨੀ--ਇਸ ਉਪ-ਕੁਲ ਵਿਚ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਉ'- 

ਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਨਟਾਇਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਫਡਸ । ਇਹ ਹਿਰਨ ਛੋਟੇ ਕੱਦ 
ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ਨਰ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 

ਛੋਟੇ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡਲ ਡੰਡੀ ਉਤੇ 

ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਪਰਲੇ ਸਏ ਦੰਦ ਚੰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

'ਸਰਵਾਈਨੀ---ਇਸ ਉਪ-ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ-- 

ਡੋਮਾ, ਐਕਸਿਸ, ਸਰਵਸ ਅਤੇ ਐਲਫ਼ਿਉਰਸ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਹਿਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਸਿੰਗ ਚੰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਪਰਲੇ ਸੂਏ ਦੰਦ ਹਾਥੀ ਦੈਦ 

ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੇ ] 
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ਪ੍ਰਜਾਂਤੀਆਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪ੍ਰਛ 
ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਐੱਡੀਅਨ ਹਿਰਨ, ਸਵਾਂਪ ਹਿਰਨ, ਪਾਮਪਾਸ, ਪ੍ੜ੍ਹ, 

ਮੂਸ, ਕੈਰਬ੍ਰ, ਰੇਂਡੀਅਰ ਬਰਾਕਿਟ, ਜਲ ਹਿਰਨ, ਰੋ ਹਿਰਨ ਆਦਿ 

ਹਨ 1 
ਹੁ, ਪੁ --ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 7 : 165 - 

ਹਿਰਨਯਕਲਸ਼ਿਪ (ਹਰਣਾਖਸ਼) : ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 
ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ । ਅਥਰਵਵੇਦ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਸੁਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਆਦਿਪ੍ਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੌੱ'ਤ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । ਹਿਰਨ- 
ਯਕਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਨਮ _ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਕਥੋੱ 

ਹੋਇਆ । ਇਹ ਹਿਰਣਯਾਕਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈੱਤ ਵੰਸ਼ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੋਂ । ਮਗਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ 
ਜਰਾਸੰਧ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀ _ਔਸ਼ ਵਿਚੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਭ ਵਿਚ 
ਰਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੌਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜੈਮਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 
ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਪਿਆ । 

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਿਰਣਯਾਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਬਧ ਹੌਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋ” 
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ । ਸੌ ਸਾਲ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹੋ ਹੋਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾ 

ਮਨਖ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨ! ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਦਿਨੇ ਮਰੇਗਾ ਨਾ 

ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਘੁਮੰਡ 

ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੇਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । 

ਜਦੋ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ 

ਕਯਾਧੂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ । ਸੌ ਇਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ 

ਕੀਤੇ । ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ । 
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ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 

ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੋਂ ਥੰਮ੍ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਮੈ” ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇ“ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ 
ਤੇਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਦੀ 
ਗੜਗੱਜ ਹੋਈ ਤੇ ਥੈਮ੍ਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਜੀਵ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸਦਾ 
ਅੱਧਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਨੁਖ ਦਾ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਘ 

ਅਵਤਾਰ ਸੀ । ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ 
ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ 
ਸੁੱਟਿਆ । ਉਸ ਵੇਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਬਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ 
ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ 
ਦੇ ਦਿਤੀ । 

ਹ. ਪੂ.--ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੌ.-1110; ਮ, ਕੋ. 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹਿਰਨਯਗਰਭ : ਹਿਰਨਯਗਰਭ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨੇ 
ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਵੈਦਿਕ ਸਮੋ ਵਿਚ ਹਿਰਨਯਗਰਭ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਾਂ ਸੀ । ਰਿਗਵੇਦ ਅਨ੍ਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ 
ਵਿਚ ਹਿਰਨਯਗਰਭ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਕਾਸ਼ 

ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਰ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ 
ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮਨ੍ਹ੍ 

ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨਯਗਰਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ,ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ 

ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਡੇ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ । ਇਕ ਸਾਲ ਆਂਡੋਂ ਦੇ ਔਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਗ ਸਵਰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ । 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਮ ਇਕ ਆਂਡਾ ਇਵੇਂ` ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਆਂਡੇ ਐਦਰ 

ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ । ਇਸ ਵਿਚੋ" ਹੀ 
ਚਾਰ ਸ੍ਹਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 

ਇਸੇ ਹਿਰਨਯਗਰਭ (ਆਂਡੇ) ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ 
ਬਾਹਰ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ; ਪਾਣੀ ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ 

ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਅੱਗ ਉਤੇ ਹਵਾ ਦੀ, ਹਵਾ ਉਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ । 

ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਆਦਿ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 'ਮਹਤ' 
ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ “ਅਵਿਅਕਤ' ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਡਾ 
ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ _ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ 
ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਠ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੌ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇਕ ਦ੍ਰਜੀ ਨੂੰ 

ਦਬਾਉ'ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਾਣ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਿਰਨਯਗਰਭ ਬ੍ਹਮਾ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਦੇਵ- 
ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਮਤੱਸਯ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ 

ਸੋਲਾਂ ਮਹਾਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਦੂਜੇ ਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ । ਅਧਿਆਤਮਕ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 

ਹਿਰਨਯਗਰਭ 'ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋਂ. ; ਪਰਾ. ਚਰਿ. ਕੋ, 

ਹਿਰਾਜ : ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਨ ਕਬੀਲ' ਹੈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ 
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਪਰ 
ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਨ ਕਹਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਜਦੋਂ" ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੋ ਹਿਰਾਜ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਨ ਹਿਰਾਜ ਕਹਾਉਣ ਲਗ ਪਏ । 
ਹ.ਪੁ.--ਪੇ. ਕਾ. : 147 

ਹਿਰੂਡੀਨੀਆਂ : ਇਹ ਐਨੇਲਿਡ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 
ਵੇਖੋ--ਜੋਕ) [ 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 456 

ਹਿਰੋਨ ! ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ,ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਦਲ, ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ'ਦੋ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਰਡਿਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲ 

ਆਰਤਿਨੀ ਦੀਆਂ 60 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋ ਹਨ । ਹਿਤੌਨ ਤਕਰੀਬਨ 

ਜਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ਼ਨ-ਖੰਡੀ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

26 ਹੈ ਹਿਰੌਨ 

ਇਹ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ 

ਹੌਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ 

ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਕਲੌਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰੌਨਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਰੋਨ ਪੰਛੀ ਜਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗਰਦਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ '9” ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ? ੜ=ਾ ਤਾਂ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ 

ਪਿੱਛੇ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ, ਚੰਝਾਂ 

ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿਰੌਨ ਆਪਣੇ 

ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਨ ਆਇਲ ਗਲੈ'ਡ ਨ'ਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ” ਦਿੰਦੋਂ ਸਗੋ” ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਮ ਪਾਊਡਰ ਪਸ਼ਮ (ਪਾਉਡਰ ਪਸ਼ਮ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇਂ ਖੰਭ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਭੁਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੋਂ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਛੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਉਡਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੌਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੌ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਸ਼ ਆਇਲ, ਮੈਲ ਅਤੇ ਲੌਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

ਹਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੈਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇ 

ਟਿਪੀਕਲ ਹਿਰੌਨ, ਨਾਈਟ _ਹਿਰੌਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ' ਹਰੌਨ 1 

ਟਿਪੀਕਲ ਹਿਰੋਨ ਦਿਨ ਵੇਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਰੁੱਤ ਵੇਲੋਂ ਖ਼੍ਰਾਕ 

ਲਭਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਜਣਨ-ਰੁੱਤ _ਵੇਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ਬਸੂਰਤ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ 

ਰੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹਿਰੇਨ 

ਆਰਡੀਆ ਹਿਰੌਡੀਅਸ (47826 #6766/%5) ਹੈ ਜੌ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ 

ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ (130 ਸੈ'. ਮੀ.) ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੌਦਾ 

ਹੈ । ਇਸਦੇ ਖੰਭ ਦਾ ਫੈਲਾਓ 1.8 ਮੀ. ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ 

ਹਿਰੋਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭਾਲਣ ਵਾਲੋਂ ਹਿਰੋਨ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮੌਟੀ, ਲੱਤਾਂ 

ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਝ ਵੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ 

ਟਾਈਗਰ ਹਿਰੌਨ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਸਤ, ਇਕੱਲੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਹਨ । ਰਿ ਹਿਰੌਨ 78 

ਸੈੱ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਰਤੀ ਹਿਰੌਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹਿਰੌਨ ਆਰਡੀਆ ਸਿਨੇਰੀਆ 

(476੬6 080%) ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸਦਾ ਰੋਗ ਸਲੇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੌਗ' 

ਵੀ.ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਚੁੰਝ ਲੰਬੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ, 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਣਨ ਰੁੱਤ ਵੇਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ 

ਹੈ ਪਰ ਹਿਰੌਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਹਿਰੌਨ 

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ 

` ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਉਡਣ ਵੇਲੋਂ 

ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਮੌਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਕਰ 

ਲੈਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਡਦੇ 

ਸਮੇ' ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਫਰਾਂਕ ਫਰਾਂਕ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ । 



ਹਿਲ, ਆਰਕੀਬਾਲਡ ਵਿਵੀਅਨ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਕ 
ਹੈ । ਇਸਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਵੱਡਾ, ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ 

ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਹਿਰੋਨ 
ਦੇ ਕਲੱਚ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਔਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 5.80% 

4.70 ਸੈ. ਮੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5:2 ; ਪਾ, ਹੈ, ਬੁ. ਇੰ. ਬ. : 507 ; ਜੀ, ਐਨੀ, 
ਲਾ. ਐਨ. 7 : 194 

ਹਿਲ, ਆਰਕੀਬਾਲਡ ਵਿਵੀਅਨ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰੀਰ- 
ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 1922 ਵਿਚ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲਣ 
ਸਬੋਧੀ ਖੋਜ ਲਈ, ਆਟੋ ਮਾਈਅਰਹੋਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਮਿਲਿਆ । ਹਿਲ 26 ਸਤੰਬਰ, 1886 ਨੂੰ ਬਰਿਸਟਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਟ੍੍ਿਨਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 
ਉਸਤਾਦ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ 

ਚੇਟਕ ਲਾਈ । ਜੇ. ਐਨ. ਲੈ'ਗਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ 

ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੌਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1910-11 ਵਿਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ 
ਵਿਖੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈੱਥ੍ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 
1914 ਤੋਂ 1919 ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੰਕਰੀ ਕੀਤੀ । 1920 

ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਨਬਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1918 ਵਿਚ ਹਿਲ, ਰਾਇਲ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1926 ਤੋ' 1951 ਤਕ ਇਹ 
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਾਉਲਰਟਨ ਖੌਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1940 ਤੋਂ 
1945 ਤਕ ਇਹ ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋ" ਪਾਰਲੀਮੈੱ'ਟ ਦਾ ਮੈ'ਬਰ 
ਰਿਹਾ । ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਗ ਸਮੋ ਇਹ ਕਈ ਸਾਇੰਸ ਸਥੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ 
ਰਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ “ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ" ਕੰਮ 
ਸਮੇ ਗਰਮੀ ਉਪਜਣ'' ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ 

ਵਰਤੇ ਜੌ ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਕਈ ਸੌਵੇ' ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 0.003" ਸੈ. ਦਾ 
ਵਾਧਾ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਹਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ 
ਵਿਚ ਸੈਖੋਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ--''ਮਸਕ੍ਰਲਰ ਐਕਟਿਵਿਟੀ' (1926 

ਅਤੇ “ਮਸਕ੍ਰਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਮੈਨ'(1927) । 
-ਤਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਹਿਲ ਜਾਨ £ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੀਟਰਬਰੌ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਇਦ 
1716 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਵੈੱਸਟ ਮਿਨਸਟਰ ਵਿਚ ਦਵਾ- 

ਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੌਲ੍ਹੀ । ਇਸਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 

ਡ੍ਰੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਉਕ ਆਫ਼ ਰਿਚਮੰਡ ਅਤੇ ਲਾਰਡ 
ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਨਮ੍ਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰ 
ਰਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇ” ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1746 ਤੋਂ 1750 ਤਕ ਇਸਨੇ 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੈਪਾਦਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਐਡਵਾਰਟਾਈਜ਼ਰ 

ਐੱਡ ਲਿਟਰੇਰੀ ਗਜ਼ਟ (1751-53) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੌਣ ਲਈ 
ਕਈ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਭੋਜੇ । ਇਸਨੇ ਥੀਓਫਰਾਸਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ''ਹਿਸਟਰੀ 
ਆਫ਼ ਸਟੌਨਜ਼'' ਦਾ 1746 ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1756 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਰਬਲ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ” ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ''ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 
ਸਿਸਟਮ (1759-75) 26 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਚੀ ਕਿਰਤ 

2624 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਵਾਸਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨ- 
ਮਾਨਿਆ । ਇਸਨੇ ਲੀਨੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ-ਪੱਧਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ 
ਪੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਐਤ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 21 ਨਵੰਬਰ, 1775 ਨੂੰ 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ, 6 : 405 ! ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 494 
--ਆਰ, ਐਸ. ਰਤਨ 

ਹਿਲਟਨ, ਵਾਲਟਰ : ਇਹ 14ਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਗਰੇਜ਼ 
ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਲਖਕਾਂ ਵਿਚੇ" ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੈੱਬਿਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ `ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਗਾਟਨ ਪਰੀਓਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਆਗਸਟਸ ਦੇ ਅਨਯਾਈਆਂ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ- 

ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ 'ਦੀ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ 
ਪਰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ' (ਦੋਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ) ਇਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਲੰਖਕ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅਮਲੀ 

ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਤੇ ਔਤਰ-ਧਿਆਨੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼- 
ਲੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਮਿਠੜੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਰਚਨਾ 15ਵੀਂ” ਤੇ 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਸਕੀ 

ਕਿਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਐਡੀ- 

ਸਨ 1953 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਲੋਖਕ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਮਾਰਚ 1396 ਨੂੰ 
ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ: ਮਾਂ. 5 : 47 

ਨਾਟਿੰਘਮਸ਼ਿਰ 

ਹਿਲਡੇੱਸਹਾਈਮ : ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ _ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ 
ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਹੈਨੋਵਰ ਤੋਂ 20 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਦਰਿਆ 

ਇਨਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਤਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 

ਹੈ । ਹਿਲਡੈਸਹਾਈਮ-ਰੀਜ਼ਰੰਗਸਬੇਜ਼ਿਰਕ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਸ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਅੱਠਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ । ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ 

ਇਕ ਕਿਲਾ ਹੀ ਸੀ । ਬਿਸ਼ਪ ਬਰਨਵਰਡ ਦੇ ਸਮੇ 993 ਤੱ 10322 

ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ । 1300 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੈਨੋਵਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜੌ ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਸੰਘ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਮਾਰਚ, 1945 ਨੂੰ 
ਸੰਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 18 ਮਿੰਟ ਸਖਤ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਥੋਂ 

ਗਿਆਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਰਜੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਇਕ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤ- 

ਕਾਰੀ ਸਕਲ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਉਦਯੌਗਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ 

ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡੌਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਲੀਚੇ, ਰਬੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, 
ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਟਾਫੀਆਂ, ਰੇਡੀਉ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ 

ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--101,900 (1983) 
5209 ਉ. ਵਿਥ.; 9257" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 492 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਹਿਲਡੈਬ੍ਰਾਂਟ, ਅਡੋਲਫ਼ ਫ਼ਾਂਨ : ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 
ਢ੍ਰਕਵੇ' ਢੋਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਰਮਨ ਬੁੱਤਘਾੜੇ ਦਾ 

6 

ਜਨਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1847 ਈ. ਨੂੰ ਮਰਬਰਗ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । 

ਠੂਰਨਬੈਰਕ, ਮਿਊਨਿਕ, ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਰੌਮ ਤੌਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 
1874 ਈ. ਵਿਚ ਫ਼ਲੌਰੇੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਕਲੈਰਾ 

ਜਕ੍ਹਮਨ, ਹਰਮੈਨ ਫ਼ਾਂਨ ਹੈਲਮਹੋਲਟਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਲਈ  ਸਾਂਚੇ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਜੇਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ 1894 ਈ. ਵਿਚ ਬਿਸ- 
ਮਾਰਕ ਫ਼ੁਆਰੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਵਲਟਲਜ ਬੈਚ ਫ਼ੁਆਰਾ-1895 ਮਿਉਨਿਕ; ਹਰਬਰਟਸ ਫ਼ੁਆਰਾ- 

(907; ਫਾਦਰ ਰਹੀਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਟਰਾਸ ਬਰਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 

ਤੁਆਰਾ-1903; ਬਰਾਹਮਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ-1898; ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੀ 
ਸਾਦਗਾਰ-1910 ਅਤੇ ਸਕੀਲਰ ਦੀ ਨਰੱਲਬਰਕ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ 

ਮਾਦਿ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ “1285 10610 
/€ਡ 771-1893. ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ 
ਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

'ਲਾ-ਆਲੌਚਨਾ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 
[ਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੋ 
ਭਖਿਆ । 

ਮਿਉਨਿਕ ਵਿਖੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 554 

ਹਿਲਬਰਟ, ਡੇਵਿਡ : ਇਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਗਣਿਤ- 
ਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਖਾ-ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੌ“ ਵੱਧ 
ਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜਨਵਰੀ, 1862 ਨੂੰ ਕਾਨਿਕਸਬਰਕ 
'ਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1943 ਨੂੰ ਗਾਟਿੰਜੈੱਨ ਵਿਖੇ 
ਈ । 

ਕਾਨਿਕਸਬਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਇਸਨੇ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ 
'ਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1895 ਵਿਚ ਗਾਟਿੰਜੈੱਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
'ਚ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਹਿਲਬਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਹਚਲ (30₹871806) ਨੂੰ 

/ਨਿਟ ਸੰਖਿਆ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
$ 1897 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਅਲਜਬਰੱਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੌਟ 

ਹਵਾਈ ਅਤੇ 1899 ਵਿਚ 'ਦੀ ਫਾਉ'ਡੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੁਮੈਟਰੀ' 
ਵਾਈ । 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਖੌਜ ਨੂੰ 
ਰਦੀ 1909 ਦੀ 'ਅਨਕਲ ਸਮੀਕਰਨ' (1੩%੬7੩1 ੪੧084608) 
ਖੌਜ ਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ । 
ਹ, ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 41 

ਹਿਲਮੇਨ, ਸਿਡਨੀ : ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 
ਮਾਰਚ, 1887 ਨੂੰ ਲਿਥੂਆਨੀਆਂ ਰਾਜ (ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ 

ਤ) ਵਿਚ ਜ਼ਾਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 
'ਦੀ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1914 ਵਿਚ ਇਹ 
'ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਫੇ 

ਹੈਂ ਉਮਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ । ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ 

।ਅਨ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅੜੇ 
ਮਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਫਵ- 

$ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 1935-38 ਢੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਹੌਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 
'ਕੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਥਾ- 

265 ਹਿਲੈਰੀ, ਸਰ ਐਡਮੰਡ ਪਰਸੀਵੈਲ 

ਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ (1933-45) ਇਸਨੇ 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 
1941 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈੱਟ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਜਨਰਲ ਤੇ 1942 ਵਿਚ 'ਵਾਰ ਪ੍ਰੰਡਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਮਜ਼ਦ੍ਰਰ ਸ਼ਾਖ਼ਾ 
ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 1943 ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਂਗ ਕੇ ਸੀ. ਆਈ. ਓ. ਦੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 1944 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਰੌਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ 1 1944 ਵਿਚ ਇਹ 'ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ 
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਥਕ 
ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 1946 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ 11 : 558 

ਹਿਲਾਰੀ, ਸੇਂਟ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਤੀਨੀ ਲੋਖਕ ਦਾ ਜਨਮ 
315 ਦੀ. ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਵਾਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ 

ਆਰਾਈਅਸ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ 

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਰਾਈਅਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸਨੇ 
ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ 12੬ ਹਿਨਿਅ0੧੬' ਅਤੇ '2੬ 3੧੦65 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਚੀ '“0॥ਧ& 

6੦00809010' ਤੋੱ' ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ 

ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1851 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਾਕਟਰ 

ਆਫ ਚਰਚ'' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆਂ । 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 367 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. ਮਾ. 5 : 41 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 491 

ਹਿਲੀਗਨੇਨ : ਇਹ ਫਿਲਪਾਈਨ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋ 

ਵੱਡਾ ਮਾਨਵ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੌ ਪਾਨਾਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 
ਨੈਂਗਰੌਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱ 
ਬਿਨਾਂ ਮਿਨਡਾਨਾਓ, ਮੀਨਡੌਰੋ, ਰੋ ਬਲੋਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 

ਟਾਪ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਨ 1948 
ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,373,566 ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ 
ਬਿਸੇਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿਲੀਗਨੇਨ ਜਾਂ ਇਲੌੱ'ਗੋ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਹਿਲੀਗਨੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੂਗੌਲਕ ਤੇ 
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੱਧ ਪਾਨਾਈ ਤੇ ਨੇਗਰੌਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੋ 
ਜਲਡਮਰੂਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ _ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ । ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 
ਈਲਾਈਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੌਲਾਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । ਹਰ 
ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ” ਵੱਧ ਹੈ । 

ਇਹ ਲੌਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਥੋ” 
ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਅਨਾਜ, ਚਾਉਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ । ਗੰਨਾ, 

ਨਾਰੀਅਲ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਹਨ । ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੋ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖੇਤਰਫਲ ਡੋਢ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੌ ਵੀ ਘੁੱਟ ਹੈ । 
ਇਹ ਲੌਕ ਚੌਰਸ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅਨਘੜਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਰੌਮਨ ਕੈਥੌਲਿਕ ਧਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ । ਹਿਲੀਗਨੇਨ ਦੇ ਕਈ 
ਫਿਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੁਣੇ ਸੂਹੂਤੀ ਕਪੜੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਇਹ 
ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 493 

ਹਿਲੈਰੀ, ਸਰ ਐਂਡਮੰਡ ਪਰਸੀਵੈਲ : ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ'ਡ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1953 ਵਿਚ ਇਹ ਨੈਪਾਲ ਦੇ ਪਰਬਤ 
ਆਰੌਹੀ ਤੇਨਸੇਨ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ` ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਉ'ਟ 



ਹਿਲੈਲ 

ਐਵਰੈਸਟ (8,848 ਮੀਟਰ) ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੁਲਾਈ, 1919 ਨੂੰ ਨਿਉਜ਼ੀ- 
ਲੈੱਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁਢ 

ਤੋਹੀ ਸੀ। 1951 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈ'ਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 
ਗੜ੍ਹਵਾਲ-ਚੜ੍ਹਾਈ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੌ ਮੱਧ-ਹਿਮਾਲਾ 
ਗਈ ਸੀ । 1953 ਈ. ਵਿਚ ਸਰ ਜਾਨ ਹੌਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 

ਮਾਉ'ਟ ਐਵਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । 29 ਮਈ, 1953 ਨੂੰ ਤੇਨਸੇਨ ਨਾਲ 
ਇਹ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੌਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਰ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1955 ਤੋਂ 1958 ਵਿਚ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈ'ਡ ਤੌਂ 
ਰਵਾਨਾ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਂ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੌਸਾ ਵਜੋ 1958੩ ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੋਲਰ ਮੈਡਲ' 
ਮਿਲਿਆ । ਸੰਨ 1961, 1963, 1964 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਹਿਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਮਾਊਂਟ ਮਾਕਾਲੂ ਚੌਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1966 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨੈਪਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਪਾ ਲੌਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ- 

ਵਾਇਆ । ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਉ'ਟ ਹਰਸ਼ੈਲ, ਅੰਨਟਾਰਕਟਿਕਾ 

ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਗ੍ਰ ਬਣਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 45 

ਹਿਲੈਲ : ਇਹ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਸੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 
ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ । ਜਦੋ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 
ਯੋਰਸ਼ਲਮ ਵਿਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਲਗਭਗ 30 ਈ. ਪ੍ਰ. 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਉੱਚਾ 
ਖ਼ਿਤਾਬ (ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲੈਲ 
ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਰਥ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਮੁੱਢ ਮੰਨੇ ਗਏ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕ 

ਸਕੂਲ ਚਾਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਹਿਲੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸੈਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ 

ਚੈਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ 

ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ 

ਮੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾਪਨ ਹੈ ।” 
ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 496; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 45 

ਹਿੜੌਬ (ਦੇਤ) : ਇਹ ਇਕ ਮਾਨਵ-ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, 
ਜੌ ਹਿੜੰਬਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਆ ਕੇ ਸੌ ਗਏ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹਿੜੌਬਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਹਿੜੰਬਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਭੀਮ ਸੈਨ 

ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਲੋ' ਕਹੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ 
ਗਈ । ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਦਿਤਾ । ਦੌਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ” 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 
ਹ, ਪੁ.--ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ, ਕੌ, 
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ਹਿੜੌਬਾ ੧ ਇਹ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ 

ਕਮਲ ਪਾਲੀਕਾ ਵੀ ਸੀ । ਇਹ ਹਿੜੰਬ ਨਾਮੀ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ, ਭੀਮ- 

ਸੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਘਟੌਤਕਚ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ । ਰਾਖਸ਼ੀ-ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । 
ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੇ ਕੁਤੀ ਸਹਿਤ ਇਕ 

ਵਾਰ ਹਿੜੰਬ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌੜੋਂ ਸੌ ਗਏ । ਉਸਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹਿਤ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹਿੜੌਬਾ 
ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ । ਇਸਨੇ ਚਾਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ 

ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ । ਇਹ ਭੀਮ_ ਤੋਂ ਮੌਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮ 
ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ । 
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਹਿੜੰਬ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ। 
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਹਿੜੰਬ ਭੀਮ 

ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ । ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਹੌਣ ਲੱਗਾ । ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੌ ਜਾਗ ਪਏ । 
ਹਿੜੌਬਾ ਨੇ ਕੰਤੀ ਅੱਗੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੜੰਬਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਮਨ ਵਿਚ ਭੀਮ ਨੂੰ ਪਤੀ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ । ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੀਮ ਨੇ ਹਿੜੌਬ 
ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਂਡ ਉਥੋ' ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਹਿੜੌਬਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਪਿੱਛੋ-ਪਿੱਛੇ ਹੋਂ ਟੁਰੀ । ਅੰਤ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੇ 

ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੌਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੜੌਬਾ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਭੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਤਿਐਤ ਸਦਰ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਦੀ ਸੀ । ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਕੁੱਖੋਂ ਘਟੌਤਕਚ ਨਾਮੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ _ਯੌਧਾ ਨਿਕਲਿਆ । ਘਟੌਤਕਚ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ” 

ਬਾਅਦ ਹਿੜੰਬਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਪਾਸੋ ਚਲੀ ਗਈ । 

ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ । ਸਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ੀ-ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ 

ਤੇ ਅੰਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 

ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟੌਤਕਚ ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ, ਕੋ. 198 ; ਮ. ਕੌ, 

ਹੀਸ : ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਝਾੜੀ ਨੁਮਾ ਧੌਦਾ ਹੈ ਜੌ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾੜਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਹੀਂਸ ਦਾ 

ਬਨਸਪਤੀ _ ਵਿਗਿਆਨਕ _ਨਾਂ _ਕੋਇਕਸ _ਲੈਕਰਾਈਮਾ (6! 

££077832 ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦਾ ਗ੍ਰੈਮਿਨੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਹੈ । 

ਹੀਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੈਦਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀਆ ਤੇ ਨਾਗਾ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹੀਂਸ ਜੈਗਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਮਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੌ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਮ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਅ 

ਵਿਚ ਉੱਗ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਮਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ 

ਕਾਸ਼ਤ ਢਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕੋਇਕਸ ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇ' ਕਿ (€. 
26774) ਕੋਇਕਸ _ਲੈਕਰੀਮਾ `ਤੇ ਕੋਇਕਸ _ਬਾਰਬੋਟਾ (6. 

80769/4) ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਗੋਲਾਈਦਾਰ 

ਜਾਂ ਐਡਾਕਾਰ ਚਮਕਦੇ . ਹੈਝਹਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੋ_ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਆਟੇ, ਸੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੌਕ ਜੰਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ! 'ਫਿਲਪਾਈਨ 

ਐਡਲੋ' (20/ਗਰ9£ 98767) ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਕ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਹੈ । ਹੀਂਸ ਦੀ ਵਰਤ ਇਕ ਨਰੌਈ ਤੇ ਸੁਵਾਦਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 
'ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੌਇਕਸ ਬ'ਰਬੇਟਾ (6. 93642) ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਦਾ ਹੈ । 
ਹੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਜਵਟ ਆਦਿ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਬਲ ਅਤੇ 
[ਤਰ ਵਰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਈਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ-ਧਰਮ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਸਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਤਰ ਵਰਧਕ ਦੇ 
ਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

--ਆਰ, ਐਸ. ਰਤਨ 

ਹੀਜੜਾ : ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੂੰਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਜੜ” 
ਕਹ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੀਜੜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ 
“ਰਤ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਤੀਜਾ 
ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਾਕੀ _ਲੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਦਿਗਾੀ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇ ਡੋਰੇ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ 
7 ਹੀ ਇਹ ਢੌਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਭਾਰਤ 

ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਡੇਰੋ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਲਿੰਗ ਸਮਝਿਆ! 
'ਦਾ ਹੈ । 

ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਈਸਾ 
3ੈਹ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਰਿਆ ਵਿਚ 

ਹੈ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਕ ਤੋ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਹੀਜੜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ 

ਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ 
ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਖੱਸੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ 
) ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਹੀਜੜੇ ਅੰਗ-ਰਖਿਅਕ, ਕਰਨੈਲ, ਐਡਮਿਰਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
` ਕਰਦੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਲੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦੋਨੋਂ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀਜੜੇ ਕਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ 

! ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੋ" ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋ” 
1 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ 
। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਕ 

ੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਨ ਰੇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਤੇ ਸਰ ਕੀਤੈ ਸਨ । ਜਿਵੇ' ਚੀਨ ਵਿਚ ਚਾਉ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਤਕਰੀਬਨ 
22-221 ਈ. ਪੂ.) ਵਿਚ ਹੀਜੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 
ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੱਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 
ਪੀਰੀਅਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ, ਹੀਜੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ 

ਨ ਵਿਚ (559-330 ਈ. ਪੂ.) ਸਮੇਂ ਰੌਮਨ ਅਤੇ 
।ਜ਼ੈ'ਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 750 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੇਲੋ ਵੀ ਹੀਜੜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 

। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗਵੱਦੀਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਸੀ 
` ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇਂ ਇਹ ਰਸਮ ਪੌਪ ਲੀਓ ੧111 (1878) 
ਤਮ ਕੀਤੀ । ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ 

ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ 20 ਵੀ' ਸਦੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । 

੧ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵੇਲੋਸਾਈ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੱਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 
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ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀਜ- 
ੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਦਿ) 
ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ 

ਪਾਤਰ, 'ਸ਼ਿਵਗੌਡੀ' ਹੀਜੋੜਾ ਸੀ । 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਲਖਨਉ, 

ਝਾਂਸੀ, ਭੂਪਾਲ, ਜੈਪ੍ਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕੌਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੋਂ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 

ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨਾਲੋਂ” ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ 
ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀਜੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਆਪਣਾ 

ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੈਧੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਕ ਦਰਵੇਸ਼ 

ਹੀਜੜੇ 'ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹ' ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਣਵਾਈ-ਸੀ । ਆਗਰਾ ਗਵਾ- 

ਲੀਅਰ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਕਬਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਫੀਰੋਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਟੁੰਣਲਾ ਨੂੰ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਸਬਾ ਇਤਮਾਦ ਪੁਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸਬਾ ਇਤਮਾਦ ਖਾਂ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ 

ਸੀ । ਇਤਮਾਦ ਖਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ 
ਸੀ । ਇਤਮਾਦ ਖਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 3 : 994 ; ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਜੈਸਟ-ਨਵੈਬਰ, 1978 

ਗੀਂਥ-ਸਟੱਬਜ਼, ਜਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਅਲੰਗਜ਼ੈਡਰ : ਇੰਗਲੈ'ਤ 
ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ, ਅਨੁਵਾਦਿਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਜਨਮ 
8 ਜੁਲਾਈ, 1918 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੌ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਨਰਜ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਇਹ ਲੀਡਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਸਰ 

ਦੀ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 
ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1963 ਵਿਚ ਚੈਲਸੀਆ ਦੋ ਸੇਂਟ ਮਾਰਕ 

ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਕਾਲਿਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ 
ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ 'ਵੂਡਿਡ ਥਾਮੁੱਜ਼' 

(1945), 'ਬਿਊਟੀ ਐੱਡ ਦੀ ਬੀਸਟ' (1943), 'ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿਡ 
ਵੇਜ਼' (1946) ਅਤੇ 'ਦੀ ਸਵਾਰਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਦੀ ਬੀਜ਼' (1950) ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪ- 
ਣੀਆਂ ਮਗਰੌ' ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਿਐਗਮਈ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਏ ਚਾਰਮ ਅਗੇ'ਸਟ ਦੀ ਟ੍ਰਥਏਕ'(1954), 
'ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਫ ਆਫ਼ ਦੀ ਮਿਊਲ' (1958), 'ਦੀ ਬਲੂ ਫ਼ਲਾਈ ਇਨ 
ਹਿਜ਼ ਹੈੱਡ' (1962) ਅਤੇ 'ਸੈਟਾਇਰਜ਼ ਐੱਡ ਐਪੀਗ੍ਰਾਮਜ਼' (1968) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 'ਹੈਲਨ ਇਨ ਈਜਿਪਟ ਐੱਡ ਅਦਰ ਪਲੌਜ਼' (1959) 
ਇਸਦਾ ਨਾਟਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰਲਸ 

ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਸਮਾਲੌਂਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਹੁ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 979 

_ ਹੀਦਾਤਸ ੧ ਇਹ ਸੂਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਲੋਨਜ਼ 
ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਕ ਸਨ ਜੋ ਅਪਰ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਸਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਖੋਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਨ । 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ 
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ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਨਜ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦਾ 'ਸੂਰਜ-ਨਾਚ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਕਰੋਂ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਕਿਉ'ਕਿ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ,ਲੌਕਾਂਹਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਭਿਆਚਾਰ 
ਦੇ ਪੱਖੋ ਇਹ ਮੈਨਡੈਨ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਸੰਨ 1837 

ਵਿਚ ਹੀਦਾਤਸ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ 
ਲੌਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਮਨੌਰਥ ਲਈ 1845 ਵਿਚ ਮੈਨਡੈਨਾਂ ਤੇ 1863 

ਵਿਚ ਅਰੀਕਾਰਾ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ । 1970-72 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1000 ਸੀ । 

___ ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 31 

ਹੀਨਯਾਨ : ਹੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨੀਚ, ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਛੌਟਾ ਅਤੇ 
ਯਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰਗ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ 
ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਖਿਧ ਮਾਰਗ 

ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਲੇ ਬੋਧੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 

ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿ੍ਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਯਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਕੇ ਸੈਸਕ੍੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪ- 
ਣਾਇਆ । ਬਧ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 350 ਈ. ਪੂਰ. ਤੱਕ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੌ` ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈਂਦੀ ਰਹੀ । ਈਸਵੀ 
ਸੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋ ਬੱਧੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਤਮਕ ਮੱਤ 

ਭੇਦ ਖਤ੍ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਤੇ" ਹੋਣ 
ਲਗ ਪਈ । ਉਸ ਸਮੇ ਤੱ" ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੌਖਕਾਂ ਨੇ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ 
ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰਖਕੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ 
ਹੀਨਯਾਨ ਸ਼ਬਢ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਮਹਾਂਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਦੱਸਕੇ ਪ੍ਰਾਣੇਂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾ ਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹੀਨਯਾਨ' 
ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ । 

'ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਰਥ (ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ 

ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਹੀਯਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 414 ਈ. ਵਿਚ 
ਵਰਤਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨ 

ਪਰੌਚਿਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੌਂ 

ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਂਸ ਵਿਚ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਹੀਯਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਕਿਸ ਸੂਤਰ ਤੌ ਲਈ । ਸਧਰਮ ਪੁੰਡਰੀਕ ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 

ਸ਼ਰਾਵਕ, ਪ੍ਰਤਯੇਕਬੁਧ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ 
'ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ । ਸੱਤਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਚੀਨੀ 
ਯਾਤਰੀ ਇਤਸਿੰਗ ਨੇ' ਹੀਨਯਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਹੈ, ਜੌ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਰਖਦੇ । ਈ. ਪ੍ਰ. 
ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ . ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਤਾਂ ਜਾਂ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਈ. ਪ੍ਰ. 100 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਮੱਤ ਦੇ ਪੈਰੌਕਾਰ ਨਾ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਸਨ । ਥੇਰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਥਵਿਰਵਾਦੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 
ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਉਤਪੰਨ ਹੌ ਗਈਆਂ । ਈ. ਪ੍ਰ. ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ” ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਰੀ ਸਦੀ 
ਈ. ਪ੍ਰ. ਤਕ ਸਥਵਿਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । 'ਹੀਨਯਾਨ' 
ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ 
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ਚਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੱਤ 
ਅਨ੍ਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਕ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਮਿਲਿਆ । ਬੁੱਧ ਤੌ ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ 
ਭਗਤੀ ਬੇ ਅਰਥ ਹੈ । ਸੱਤਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊ੍ਨਸਾਂਗ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

_ਹੀਨਯਾਨ' ਨਾਲ ਮਹਾਂਯਾਨੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧ 
ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੇਤ੍ਰ ਇਹ 
ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੌਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੱਤਵੀ” 
ਸਦੀ ਦਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਇਤਸਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ 
ਮਹਾਂਯਾਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇਕੋ 'ਵਿਨਯ' ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਚਾਰ ਆਰੀਆ 
ਸੱਚ ਦੌਹਾਂ ਲਈ ਇਕੌ ਜਿਹੇ ਸਨ । ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚੋਂ” 

ਹੀਨਯਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਯਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਹੀਨਯਾਨ ਅੱਜ 

ਵੀ ਲੰਕਾਂ, ਬਰਮਾ, ਕੰਬੌਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਬੌਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ 'ਹੀਨਯਾਨ' 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼੍ਹਰ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰ੍ਜਾ ਤੋਂ ਵੱਖ 
ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਨਵੰਬਰ, 1956 ਈ. ਵਿਚ ਕਠਮੰਡ੍ਰ੍ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁੱਧ 
ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ 

ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਯਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ 

ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ 'ਹੀਨਯਾਨ' ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਚੀਨੀ 

ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਭੁਧ ਨਹੀਂ । 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਸਾ. ਕੋ. 1 : 977 

ਹੀਬੀਰ, ਰੈਜੀਨਾਲਡ : ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੱਤ ਨੂੰ 
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਲਪਾਸ, ਚੈਸ਼ਿਰ ਵਿਖੋ 
21 ਅਪਰੈਲ, 1783 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਬਰਾਸਨੌਜ਼ ਕਾਲਜ, 
ਆਕਸਫ਼ੌਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 1823 

ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੋ ਪਾਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ 

ਅੰਗਰੋਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਰੌਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 1793 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਪੰਡ 

ਸਾਲਾਨਾ ਤੋ ਵਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 
ਯੁਰਪੀ ਲੌਕ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਲਿਖੋ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਿਚਨਾਪਲੀ 
ਵਿਖੇ 3 ਅਪਰੈਲ, 1826 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 316 

ਹੀਬੋ ਨਾਚ : ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੌਕ ਨਾਚ ਹੈ 
ਜੌ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਨੱਚਦੇ ਹਨ । ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗੌਲ 

ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇ” ਬਾਹਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣ ਲਗ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ 
ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਹਿਰਾਉ'ਦੇ. ਹਨ ਅਤੇ 
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ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਚਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਚ 
ਝ੍ਰਮਰ ਨਾਚ ਤੌ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਹਵਾਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥੌੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹੀਬੋ ਨਾਚ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ 'ਉਠ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ 
ਹੀਬੌ ਪਿਆ ਨੱਚੇ' । ਰ੍ 

ਹ, ਪੁ.--ਪੰ. ਲੋ. ਵਿ. ਕੋਸ਼ 

ਹੀਮਾਟਾਲੌਜੀ (ਰਕਤ ਵਿਗਿਆਨ) : ਇਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ 
'ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਖਸਲਤ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾ- 
ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਬੰਧਤ ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 17ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡੱਚ ਸੂਖ਼ਮ-ਦਰਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਐੱਟਨ ਵਾਨ ਰਿਉਵੈਨਹਾਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾ- 
ਤਨ, ਇਕ-ਲੈੱਨਜ ਵਾਲੀ ਖ਼੍ਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਰਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਤ ਦੇ ਇਕ ਕਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਅਨ੍ਹਾਰਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਵਿਲਿਅਮ ਹਿਉਸਨ ਨੇ ਰਤੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ 

ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਫ਼ੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫਾਈਬਿਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ । 
ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਚਰਬੀ, ਖ਼੍ਰਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਖ਼ੂਨ 

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ 
ਸਕਿਆ । ਸ਼੍ਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਰੰਗਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾੱਰਫਾਲੋ- 
ਜਿਕ ਫੇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੌਲ ਦਿੱਤਾ । 

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿਖਿਆਰ- 

ਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ । ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਗਰ੍ਪਾਂ 

(ਜਿਵੇ' 0, &, ਸ ਅਤੇ &8) ਦੀ ਖੌਜ ਹੋਈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ । ਸ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਉਸ ਵਕਤ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਜਦ ਹੀਮੈਟੌਕਰਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਹੋਣ 

ਲਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਤੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ 

ਦੀ ਘਣਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲੋਂ 
ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 
ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ । 

1920 ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਮੌੜ ਹਿਮਾਟਾਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੌਜਿਕ ਫੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੀਮੌਗ- 
ਲੌਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਬੱਧ ਖੌਜ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋਈ । ਇਸ ਖੌਜ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥ੍ੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਿਗਰ ਜਜ਼ਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ । 

ਖ਼ੁਰਾਕ, ਬਾਇਓ-ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਤੇ ਰੌਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਸਮਸਥਾ- 
ਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਮੰਗਲੋਬਿਨ ਕਿਵੇ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੋ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੌਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ 
ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ; ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਜੌ ਜਿਗਰ ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ 
ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ 

ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਹਿਮਾਟਾਲੌਜੀ) ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ 

ਬਣ ਗਈ । 

ਦੂਸਰੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਖੰਡਰ ਦਾ ਹੌਰ ਵੀ ਵਾਧਾਂ 

ਹੀਮਾਣੀਉਰੀਆ 

ਹੋਇਆ । ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ (ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਿਮਾਰੀ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੌਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੈਸਣਾਂ ਰਾਹੀ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੇ ਸੈਸਲੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ 

ਢੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ । ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼੍ਨ 
ਥ੍ੜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖੌਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਰੌਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਹਾਂਨ ਸੂਖ਼ਮ 
ਦਰਸ਼ੀ ਹੀਮੌਗਲੌਥਿਨ ਸੈਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤ= 

ਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਯੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਸੰਨ 1960 ਤਕ ਹੀਮਾਟਾਲੌਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰ= 
ਤਰ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੌਕੇ ਸਮੋ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 1011 ਰ੍ 

ਹੀਮਾਟਿਊਉਰੀਆਂ £ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀਮਾਟਿ- 
ਉਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਮੂਹੂਤਰ-ਟਰੈਕਟ ਦੇ 

ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਜਵਨ-ਟਰੈਕਟ ਵਿਚੋ" ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀ” ਤਾਂ 
ਖ਼ਰਦਬੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਹੀ` ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਦੀ ਕਦਾਈ' ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਤਰ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 
ਵੀ ਖ਼੍ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ :--ਮਲੇਰੀਆ, ` 
ਬ੍ਖ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ, (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬਲੌਕ ਵਾਟਰ ਫੀਵਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 
ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ 
ਟੁੱਟਦੇ-ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ । 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ, ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋ 

ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼੍ਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੈ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਚੋਣ, ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ੌਗੜਾਉ ਕੋਈ 
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਬਲੈਡਰ ਵਿਰੋਂ` ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੂਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਥ `ਜਿਹਾ ਵੀ 
ਹੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੌਣ ਤੇ ਥਾਹਰ ਨਿਕ= 

ਲਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਡਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਰਸੌਲੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਲੈਡਰ-ਭਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਨਾਸੂਰਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਖ਼੍ਨ ਵਗਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਕਦਾਈ' ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਬਲੈਡਰ-ਭਿੱਤੀ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਿਰਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਫੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਨ 
ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ-ਫ਼ਲੂਕ ਦੀਆਂ 
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ `ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਡਰ-ਭਿੱਤੀ 
ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਗੁਰਦੇ ਵਿਚੋ" ਖ਼ੂਨ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਕੋਈ 
ਰੁਕਾਵਟ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉੱਤੇਜਕ (ਜਿਵੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈੱਟਰਾਕਲੌਰਾਈਡ, 

ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ 
_ ਸੌਜ਼ਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇਂ 

ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੂੜ 



ਹੀਮੌਸਪੋਰਿਨਾ 

ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. ਮਾ, 4 : 1012 

ਹੀਮੋਸਪੋਰਿਨਾ : ਇਹ ਪ੍ਰੌਟੋਜੋਆ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਆ ਉਪ- 
ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਕਰ ਝ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । 

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 
_ ਪਰ 'ਕਮੋਟੀ ਆੱਨ ਟੈਕਸਾਂਨੌਮੀ ਐੱਡ ਟੈਕਸਾਂਨੌਮਿਕ ਪਰਾਬਲਮਜ਼ ਆਫ਼ 
ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੂਆਲੌਜਿਸਟਸ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਲੌਸਪੇਰਿਆ 
ਸ਼ਣੀ, ਕਾਂਕਸਿਡੀਆ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਯੂਕਾਂਕਸਿਡਾ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਉਪ- 
ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ਹਨ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ । ਬਿਮਾ= 
ਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋ ਕਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤਕ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ 
ਜਾਂੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਕਈ ਹੌਰ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੀਮੋ- 
ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ, ਲਿਉਕੌਸਈਟੋਜ਼ੂਆਂਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ 

ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਿਪੰਟੌਸਿਸਟਿਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮਲੇਰੀਆ _ਪਰਜੀਵੀ ਦੀਆਂ _ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਪਲਾਜ਼ਮੌਡੀਅਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿਨ 

ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਰੀੜ੍ਰਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ 

ਪਰਜੀਵੀ ਇਕ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ` ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਗੀੜ੍ਹਧਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਿੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਜਣਨ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਗ (ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਤਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ), 
ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਹੂ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਪ੍ਰੰਢ ਲਿੰਗ ਸੈੱਲ (ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ) 
ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਮੱਧਵਰਤੀ- 
ਪਰਪੌਸ਼ੀ (ਆਰਥ੍ਰੋਪੋਡ) ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੋਮੀਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । 
ਨਿਸ਼ੋਚਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਸਪੌਰੋਜ਼ੌੋਇਟ ਬਣਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੀੜ੍ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ 1 

ਰੀੜ੍ਹਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਪਹੁੰਚਦਾ । 
ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ--ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਮੋਸਪੌਰਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ- 

ਚੱਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੌ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇ" ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ 
ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲੋਂ- 
ਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਪੋਰੋਜੋਇਟ ਆਪਣੇ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਅੰਤਰਾ- 
ਸੈੱਲੀ ਆਲਿੰਗੀ ਜਣਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਐਕਸੋਇਰਿਬ੍ਰੋਸਿਟਿਕ ਕਿਸਮਾਂ) 
ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਝ ਛੌਟੇ 
ਛੋਟੇ ਪਰਜੀਵੀ (ਮੈਰੋਜ਼ੋਇਟ) ਲਹੂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ- 
ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਣਨ-ਕਿਰਿਆ 
ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਜੀਵੀ ਤਾਂ ਅਲਿੰਗੀ ਜਣਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ ਬਣ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਣਨ ਦੀ ਲਿੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ 

ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨਿਸਿਸ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਅਤੇ ਉਓਸਿਸਟ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਸਪੌਰੌਜ਼ਇਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੁਆਬ-ਗਲੀਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ” ਦੂਜੇ 

ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ- 
ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਰਪੋਸ਼ੀ 

ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀਕਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਰੋਗ ਸਮਰੱਥਾ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੌਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੀਮੌਸਪੌਰਿਨ ਪਰਜੀਵੀ ਬਹੁਤੇ 

ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਲੌਰੀਆ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ 
ਦੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੀਮੰਪ੍ਰੰਟੀਅਸ ਅਤੇ ਲਿਉਕੋਸਾਈਟੋਜ਼ਹਆਂਨ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਗ ਫ਼ੈਲਾਉਂ= 

ਦੀਆਂ ਹਨ 1 

ਹੀਮੋਸਪੋਰਿਡੀਅਨ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕਾਂ ਤੇ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਟੈਕਸਾੱਨੋਮੀ--ਹੀਮੌਸਪੋਰਿਨਾ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਗੋ ਵਰਗੀਕਰਣ 

-ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੱਤ ਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁਲਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲਾਜ਼ਮੌਡਾਈਅਡੀ ਅਤੇ ਹੀਮੌਪ੍ਰੋਟੀ- 
ਅਡੀ । 

ਪਲਾਜ਼ਮੰਡਾਈਅਡੀ--ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਫੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਿੰਗੀ ਜਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । 
ਹੀਮੌਗਲੋਬਿਨ-ਸੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀ' ਹੀਮੋਜ਼ੋਇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰੀੜ੍ਹਰਹਿਤ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਪਲਾਜ਼ਮੌਡੀਅਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ । 
ਹੀਮੌਪ੍ਰੋਟੀਅਡੀ--ਇਸ ਕਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ ਹੀ ਲਹੂ 

ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਲਿੰਗੀ ਜਣਨ ਅੰਦਰ੍ਹਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਹੌਣ ਤਾਂ ਹੀਮੌਜੋਇਨ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ--ਹੀਮੌਪ੍ਰੋਟੀਅਸ, ਲਿਉਕੌਂਸਾਈਟਜ਼ੂਆਂਨ ਅਤੇ ਹਿਪੈਟੋ-. 
ਸਿਸਟਿਸ । ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋ” ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਜੀਵੀ,, 

ਸੈਸਾਰ-ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ. 

ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । 
ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ--ਹੀਮੋਸਪੋਰਿਨਾ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੀ _ਸਭ ਤੱ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪਲਾਜ਼ਮੌਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋ ਕਈ 

ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ 
ਲੱਛਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ : 
ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ 
ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ : 
ਹੀਮਾਮੀਬਾ ਗੌਲ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ 
ਹਫ਼ੀਆ ਲੰਬੂਤਰੇ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ 
ਜਾ ਇਓਵੈਨੌਲੇਈਆ ਵੱਡੇ ਇਰਿਬ੍ਰੋਸਿਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਂਟ 
(616₹80061313) 

ਨੋਵੀਐਲਾ (140੧$608) ਛੋਟੇ ਇਰਿਬ੍ਰੋਸਿਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਂਟ 
ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ :_ _ _ 
ਪਲਾਜ਼ਮੌਡੀਅਮ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗੈਮੀਟੌਸਾਈਟ 
ਵਿੰਕੀਆ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗੈਮੀਟੌਸਾਈਟ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਲੀਵੇਰੋਨੀਆ ਰ ਚਾਪ-ਰੂਪੀ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟ ਰੀਗਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ : 
ਸਾਂਰਅਮੀਬਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਟ 
ਕੈਰੀਨਅਮੀਬਾ ਛੱਟੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋ'ਟ 
ਓਫ਼ਿਡੀਐਲਾ ਇਸ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕੋਂ ਜਾਤੀ, 
ਰਿ ਸੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਜੀਵ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਰ ਆਨ -ਮਲੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮੰਡੀਅਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ / ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਲੰਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉੱ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਡੱ“ ਇਲਾਵਾ ਪਰਜੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁ 
ਹੇ. ਪੁ.--ਮੈਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ. 6: 355 

__ ਹੀਮਗਲੋਬਿਨ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਗੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਲ- ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤਕ ਪਹੰਚਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਮਾਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਉਲਟਾਵਾਂ ਬਾਂਡ ਬਣਾਉ”ਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਆਕਸੀਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਘੂਕ੍ਰਿਤ 7ਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੈ'ਗਣੀ-ਨੀਲਾ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ” 
ਰਹੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੰਗਲੌਬਿਨ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ 
ਕਾ, ਕਾਰਬਨ ਮਾਨੇਂ-ਆੱਂਕਸਾਈਡ ਗੈਸ) ਤਾਂ ਸਾਹ-ਘੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੇ । 

_ਹੀਮੰਗਲੋਬਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 
ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਹੀਮ ਅਤੇ ਗਲੌਬਿਨ 
ਰੁੰਪ ਅੰਡ-ਅੱਡ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਸੀ 
ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸੈਤ੍ਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣ 
ਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀਮੰਗਲੋਬਿਨ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹਾ ਟਰੋੱਜ਼ਫ਼ੈਂਰਿਨ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਟੀਨਾਂ ਰਾਹੀ" ਹੱਡੀ-ਮਿੱਝ ਵਿਚ ਲੈ 
ਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਇਹ ਨਵੇ' ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣ ਬਣਨ ਲਈ 
ਗੌਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਨਾਰਥ ਬਿਲਰੂਬਿਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਤ 
ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਚਨ-ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ 
ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀ-ਜਿਹੀ ਭੂਰੀ ਰੰਗਤ ਢਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੀਮੰਗਲੌਬਿਨ ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 145 ਗਾ ਪ੍ਰਤਿ- 
' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 14 ਤਾਂ 17 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 
3 12 ਤੌਂ 15.5 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ 
1 ਹੈ । ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
1 ਹੈ । ਹੀਮੌਗਲੰਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਰਭ ਦੇ ਐਦਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 
' ਹੈ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਗਾ. ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 
ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ” ਵੀ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ 
: ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅੰਸਤਨ 13.5 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਕੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਹੀਮੌਗਲੋ- 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਤੇ ਸਮੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਤੌ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੋ 
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਰਤ, ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਟੀਕਿਆਂ 

ਨਾਲ ਵੀ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ । 

ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣ 
ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ੦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 

(€੪0%੩੦੪੯੩੦੦5੩੮) ਹੈ । 

ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੌ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੌਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹੀਮੌ= 

ਗਲੌਬਿਨ (ਸ9ਸ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ (ਸੋਧ&) । 
ਭਰ੍ਹਣਿਕ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਉਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆੱਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਛੱਡਦੀ ਹੈ । 

ਹਰੇਕ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਅਣੂ ਚਾਰ ਹੀਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਗਲੌਬਿਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਹ ਇਕ ਚੌਫ਼ਲਕੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅਣੂ ਦੇ ਕੁਲ ਭਾਰ ਵਿਚੋਂ” 

ਸਿਰਫ਼ 4£ ਹੀ ਹੀਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੌਹਾ 
ਹਰੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣੂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹੈ । 

ਹੀਮ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਪਾੱਰਫ਼ਰਿਨ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਾਈਰੌਲ 

ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਾਂਰਫ਼ਰਿਨ ਅਣ ਜਦੋਂ" ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਤਵੀ-ਪਾੱਰਫ਼ਰਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਹੈਮ ਇਕ ਧਾਤਵੀ- 

ਪਾਂਰਫ਼ਰਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਤ ਲੌਹਾ ਹੈ । 
ਗਲੌਬਿਨ 

ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ€ 
(ਸ਼) `ੀ”.. , 
ਹਾ `ਪ੍ਰੇਟੋਪਾਂਰਫ਼ਰਿਨ 

ਹੀਮੰਗਲੌਬਿਨ ਵਿਚ ਲੌਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9.34% ਹੌਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਕ ਬਾਲਗ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗ੍ਰਾ. ਲੌਹਾ 
ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਗਲੌਂਬਿਨ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਹਿਸਟੋਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਣੂ ਦਾ 96% ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀ-ਪੈੱਪ- 

ਟਾਈਡ ਚੇਂਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀ” ਜੁੜੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਲਗ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋੜਾ ਐਲਫ਼ਾ (%) ਅਤੇ ਇਕ ਜੌੜਾ ਬੀਟਾ 
(8) ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਜੈਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਬੀਟਾ ਚੇਨਾਂ 

ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਮਾਂ (3) ਚੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਜਣਨਿਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰੌਲ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨਾਂ 

ਦੇ ਐਮਾਈਨੌ ਐੱਸਿਡਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਗੁਣ--ਆੱਕਸੀਹੀਮੌਗਲੱਬਿਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ 
ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦ' ਸਥਿਰ ਯੋਗਿਕ 

ਫ਼ੈਰਸ ਲੋਹਾ 

ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਮਾੱਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜ 
ਮਾਂਨੰਆੱਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਸਲਫ਼ਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆੱਕਸਾਈਡ 
ਆਦਿ । ਰ੍ 

ਗਲੌਬਿਨ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆੱਕਸਾਈਡ ਨਾਲ _ਸਿਲ 
ਕੇ ਕਾਰਬੋਐਮੀਨੋ-ਯੋ ਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੍ 

ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ- 
ਟਲਾਂ (ਜਾਂ ਰਵਿਆਂ) ਦੇ ਗ੍ਰਣ 'ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ 
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ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਵੇ ਰ੍ਹਾਂਬਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੂਈਨਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਸਕੇਂਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਘੂਕ੍ਰਿਤ ਹੀਮੌਗਲੋਬਿਨ ਫ਼ਾਉਨ ਹੋਫ਼ਰ 

ਲਾਈਨਾਂ 2) ਅਤੇ % ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਚੌੜਾ ਬੈੱਡ, ਜਦੋਂ ਕਿ 
ਆੱਕਸੀਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌ ਚੌੜੇ ਬੈੱਡ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ -ਲਹੂ 
ਵਿਚ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਖ ਟਾਲਕੁਇਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਾਲਡੇਨ 
ਹੀਮੰਗਲੌਬਿਨੌਮੀਟਰ, _ਕਰੌਅਰ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨੌਮੀਟਰ, _ਸਾਹਲੀ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ, ਸਾਹਲੀ ਅਤੇ ਸਟੈਡਿਕ ਹੀਮੌਮੀਟਰ, ਕੈਲੋਰੀਮੀਟ੍ਰਕ ਤਰੀਕਾ, 
ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਫੋਟੋਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਆਦਿ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸਾਹਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਨੰ 
ਐਸਿਡ ਹੀਮੇਟਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਨਲੀ 
ਵਿਚ 0.2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਮਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ (14/10) ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਹੀਮੰਗਲੌਬਿਨ ਪਿਪਟ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹੁ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਮੌਗਲੌਬਿਨ ਨਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਠਹਿਰ ਕੇ 
ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ 

ਰੈਗਤ ਅਪਰੇਟਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੜ੍ਹਤ 
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੀਮੌਗਲੌਥਿਨ - ਅਸਾਧਾਰਨ _ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨਾਂ ਦੇ 

ਅਧਿਐਨ ਤੌ" ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੌ' ਸਿਕਲ-ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 

ਵਿਚ ਹੀਮੰਗਲੌਬਿਨ-5 ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋ'ਦ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚਾਪ-ਆਕਾਰ (ਜਾਂ ਅਰਧ ਚੰਦ-ਆਕਾਰ) ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਨਵੰਸ਼ਿਕ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਿਕਲਿੰਗ ਲੱਛਣ ਦੇ ਜਣਨਿਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕੋਂ ਜਿਹੇ 

ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ” ਨਿਰਧਾਰਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਣ ਤਾਂ ਉਸ 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣਨ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ” 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੀਮਿਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦੌਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 
ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਲ-ਸੈੱਲ _ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਜਣਨਿਕ 

ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਗਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਸਿਕਲਿੰਗ ਲੱਛਣ ਹਬਸ਼ੀਆਂ 
ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੀਮੌ- 

ਗਲੌਬਿਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ 
ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ- ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੌਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜਣਨਿਕ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ..4& : 1014 

ਹੀਰ : ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਚੂਚਕ ਦੀ ਇਸ= 
ਤਰੀ ਮਲਕੀ ਦੀ ਕ੍ਰਖ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ (ਝਨਾਂ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਝੰਗ ਪਿੰਡ 
ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰਬਸੂਰਤ 
'ਲੌਜੁਆਨ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਅਨੇਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਦਮੌਦਰ, ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੋਈਆਂ । ਪਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਵਾਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ । ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਯਾਨ ਵਿਚ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੇਨਕਾ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰ 
ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ : 

“ਰਾਂਝਾ ਭਯੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਹਿੰਦ, ਭਈ ਮੇਨਕਾ ਹੀਰ ।'' 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ 

ਹੈ “ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਬਖਾਣੀਐ ਓਹ ਪਿਰਮ ਪਿਰਾਤੀ ।'' 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸ- 

ਨੀਕ ਮੰਜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਂਝਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਝੰਗ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਦਰਿਆ 

ਵਿਚ ਇਕ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੀਰ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੌ ਗਿਆ । ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚ੍ਰਚਕ ਦੀ ਜਾਈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ 
ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਛਮਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ 

ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਨ ਹੋ ਗਈ । ਪਹਿਲੀ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇ' ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਪਿਤਾ ਚੂਚਕ ਕੌਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਹੀਰ ਰਾਂਝੋ ਦਾ ਪ੍ਰੰਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ । 
ਜਦੋ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਰੈਗਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਖੇੜੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ 

ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਕੇ ਰੈਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸਹਿਤੀ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ । ਖੇੜਿਆਂ 
ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੋ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਘੇਰਿਆ । ਪਰ ਕੋਟ-ਕਬੂਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ 
ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਦਮੌਦਰ, ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ- 

ਯਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਂਵੇ' ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਚਲੋਂ ਗਏ । ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੌਗਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਸਦਾ 
ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 
ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਦੋ` ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰ ਦੋ 

ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ । ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਝੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜ੍ਰਦ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਿਆਲਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੌਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਮੋਨਦੇ ਹਨ । ਦਮੌਦਰ 
(1572 ਈ.) ਤੌਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਹੀਰ' ਜਾਂ “ਹੀਰ 

ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮਦ 

ਗੁੱਜਰ (1692 ਈ.), ਮੀਆਂ ਚਰਾਗ ਆਵਾਨ (1710), ਮੁਕਬਲ 
(1755), ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ (1775), ਹਾਮਿਦ ਸ਼ਾਹ (1805), ਹਾਸ਼ਮ, 
ਅਹਿਮਦਯਾਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਫ਼ਜ਼ਲਸ਼ਾਹ, 

ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫ਼ 
(1885) ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ 

ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦਮੌਦਰ ਤੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇ” ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਸਵੀਰ ਚਿਤਰੀ ਹੈ । ਦਮੌਦਰ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਵੱਯੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 
ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈ'ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ'ਦਰੀ ਪਜਾਬੀ 
ਰੱਖੀ । ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਰਵਾਨੀ, ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰੋਦੀ ਭੱਤ 
ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵਾਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ `ਪਿਆਰੀ ਹਂਈ ਤੇ 
ਹੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ । ਸਾਹਿਤਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੋ' ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰਸ ਦੇ 
ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਢਨਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 
ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ । ੮% ੩੬ 7੧ 
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ਸਮੇ` ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ 

“ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਸਮੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ 
` ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਿਆ । ਉਸ ਵਿਚ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸਹਿਤੀ ਇਕ 

ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 
ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਦੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੋ ਜਦੋ ਅਹਿਮਦ 
' ਨੋ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਰਾਮੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤਰ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਮਲ 

`ਗਿਆ । ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੌਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਸਮ 
ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰੀਤ 

ਸਗੌ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਟੱਲ ਸੁਹਾਗ ਲਈ ਅਰਜੋ- 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 
ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ 
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
ਹ, ਪੁ.--ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ-ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ; ਮ. ਕੌ. 

ਹੀਰਾ £ ਹੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਧ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਤੋ" ਵੱਧ ਚਮਤਦਾਰ, 
ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । ਮੌਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 

ਤੀ ਕਠੌਰਤਾ 10 ਹੈ । ਹੀਤਾ ਹਤ ਫਿੜ ਕਠੌਰ ਵਸਤ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟ 
ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤ੍ਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਹੀ;ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਾਪੇਖੀ 

7 3,5 ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ 2,43 ਹੈ । 
ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੰਦੀ ਹੈ । ਹੀਰੇ 

ਤਾਸ ਨਮੂਨੋ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅਤੇ 
! ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੋਂ 

ਲਸ਼ਕ ਨਹੀ" ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥਿੰਧਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 

'ਈਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਗ੍ਰੰਦ ਦੇ ਢੇਲੋਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰ” 
।ਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਨੇ ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ 

“ੜੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਜਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰਠੀਆਂ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਾਫ਼ ਹੀਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗੁ ਪੀਲਾ ਨਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀਰੇ 

ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹ-ਮੁੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਤਹ ਮੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ, ਲਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਕ ਰੋਗ ਹੋਂਣ ਦੇ ਨਿਰਭਰ 

ਹੈ । ਹੀਰੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਕੱਟਣ 
ਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਰੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਵਿਚੋ" ਮਿਲੋਂ ਹਨ-- ਜਲੌਢ 

_ਗਲੋਸ਼ਰੀ ਕੱਲਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਚੋਂ । ਸਿਰਫ਼ 

ਝੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਹਲ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਬਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ 

ਠੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 120 ਕਿ. 'ਮੀ. ਤੋ ਵੱਧ ਡ੍ਰਘਾਈ ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ 
7ਅਦ ਵਿਚ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰ- 

ਇਆਕਸਾਈਡ ਯੁਕਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਮਾਦੋ ਦੇ ਰ੍ਪ ਵਿਚ 
! ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਹੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋ ਸਾਬਤ ਹੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਮਿਲਨ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
“ਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ---ਸੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ, 

ਹੀਰਭ 

ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ । 

ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ--ਮੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਲ ਪਰਤਾਂ 

ਵਿਚ ਮਿਲਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਪੱਥਰ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ੍ਹਨ 

ਰਾਹੀ" ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ 

ਦਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਹ 

ਟਕੜੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌੜਕੇ, ਚੂਰਾ ਬਣਾਕੇ, 

ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੋਂ ਵਿਚੋ" ਹੀਰੇ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਜਲੋਢ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ 

ਹੈ । ਸਾਧਾਰਨ ਯੈਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਦ ਕੇ, ਧੌ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੀਰੇ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਨ ਤੱਕ 

ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀ` ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । 

ਹੀਰਾ ਜਿਥੇ ਸੁਹਪਣ ਵਿਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਕੌਮ= 

ਕਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ` ਵੀ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਅਸੀ' ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ 

ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਲਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀਰੇ 
ਦੀਆਂ ਡਰਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਰਮੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਫੌਲਾਦ ਵਿਚ ਇਕ=- 

ਸਾਰ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਰਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਘੜੀਆਂ ਅਤੋਂ ਹੌਰ ਨਾਜ਼ਕ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ । 

ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਉਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਆਪਣੀ 
ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਅਤੇ 

ਨਕਲੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੀਰਾ ਗਰਮੀ ਦਾ 

ਚਾਲਕ ਪ੍ਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐੱਕਸ- 
ਕਿਰਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੌਕ ਦੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੀਰਾ ਆਕਸੀਜਨ 

ਵਿਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕ- 

ਸਾਈਡ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ` ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਤੌ ਇਹ 

ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ” ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਹੈ। 

ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਜੌ ਉਸ 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ 

ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ 
ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੀਰੇ 
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੋਲ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੌਲਕੌਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 'ਚੋਂ` ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 

ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ 

ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀਰਿਆਂ ਢਾ ਕਥਨ ਸਿਰਫ ਅਲਫ ਲੈਲਾ 
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੋਇਆ ਕਰਦ” ਸੀ । 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੇਟ ਮੁਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਗੌਲਕੌੰਡਾ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ 

ਵਜ਼ਨ 817 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੈਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤ੍ਹ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋ ਉਹ 287ੜੂੰ 
ਕੈਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਚ ੀਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ 
ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । 

ਇਕ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਖੋ' ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਔਰਲਾਫ ਨੇ 
90,000 ਪੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 

199.6 ਕੌਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 
ਹੀਰਾ ਰ੍ਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । 



ਹੀਰਾ (ਸ਼ਹਿਰ) 

ਕੌਹਿਨ੍ਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਹੀਰਾ ਵੀ ਗੋਲਕੌਡਾ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਔਰੰਗ- 

ਜੋਬ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ । 

ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ । ਜਦ ਪੰਜਾਬ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰਾ 1849 

ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੋ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 191 ਕੈਰਟ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ ਇਹ 

ਹੀਰਾ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 108 

ਕੈਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ! ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਜ 
ਵਿਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਹੌਰ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈ'ਟ ਜਾਂ ਪਿੱਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, 
ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਿੱਟ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੀਊਕ ਆਫ 

ਆਰਲੋਆਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ । ਕਟਾਈ ਪਿਛੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 
140.5 ਕੈਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਜਾ- 
ਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 
277 ਕੈਰਟ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ, ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 

ਪਹਿਲਾਂ 440 ਕੈਰਟ ਸੀ, ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀਰਾ ਜੋ ਚੌਰਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ 

ਕੌਲ ਸੀ । ਇਹ ਹੀਰਾ ਵੀ ਗੌਲਤੌਡਾ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚੋ ਹੀ ਕੱਢਿਆ 

ਗਿਆ ਸੀ । ਇਕ ਹੌਰ ਹੀਰਾ, ਜੌ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਹ ਕੌਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ 

`ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ- 
'ਮਾਹ ਹੈ । ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, 
ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਕੌਲ ਹੈ । ਇਹ ਹੀਰਾ 1853 ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ 

'ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 261.9 ਕੈਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ 

00,000 ਧੰਡ ਪਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 128.8 

'ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੈਰਟ ਹੈ । 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਦੌ ਹੀਰੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬੋਮਿ- 
`ਸਾਲ ਹਨ, ਹੌਪ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸਡੌੱਨ ਗਰੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਹੈਂਪ ਖ਼੍ਬ- 
`ਸੂਰਤ ਨੀਲੋਂ ਰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 44 ਕੈਰੇਟ ਹੈ । ਡਰੈੱਸ 
ਡੈੱਨ ਹੀਰਾ ਫਿੱਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 41.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ 

ਕੋਰਟ ਹੈ । ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਇਤ ਹੀਰਾ ਫਲੋਰੇੈਨਟਾਈਨ ਨਾਂ 

`ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 137.27 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੈਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ 
ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ । ਹੈਦਰਾਬਾਦ 
ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੌਲ ਇਕ ਹੀਰਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ 

400,000 ਧੌੱਡ ਵਿਚ-ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ਨ 

269.88 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੈਰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਟਾਈ ਮਗਰ” 184.77 ਮੀਟ੍ਰਿਕ 

ਕੋਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ'1' 
. ਪੁ.--ਐਨ, ਅਮੈ. 966 ਕੋਲ. ਐਨ. 6 : 249 ; ? ਐੱਨ. ਬ੍ਰਿ, 7: 358 

ਹੀ (ਸ਼ਹਿਰ) £ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ- - ਵਿਚ ਅਲਕੂਫਾ ਦੇ 
ਦੱਖਣ ਵਲ ਸਥਿਤ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਲਾਮ 

ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਤਪ੍ਰਰਨ ̀  ਥਾਂ 

'ਰਿਹਾ- ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ 5ਵੀਂ', 6ਵੀ' ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੋਤ ਵਧ ਗਈ'। 

ਉਸੇ ਸਮੇ _ਇਹ `ਲੱਖਮੀਤੀਆਂ ਦੀ `ਤਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ 

(ਬਾਨ), ਬਾਈ ੈ ਨੰਤੀਅਮ ਅਤੇ _ਅਤਤੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆ- 
"ਜੰਤ ਤੇ -ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗ ਤੇਮੀਆਂ ̀  ਦਾ ਕੈੱ ਦੇਰ ਬਣੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 

ਸਾਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖਾਨਾਬੇਦੌਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਡੌੱ ` ਬਚਾਂਉੱਦਾ ਸੀ 
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ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ । 

ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੌ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੇਂ ਹੀ ਵਿਕ- 
ਜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਇਸਾਈ ਮੋਤ ਦੀ ` 

ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਵਰਨਣਯੌਗ ਹੈ । ਤਾਰਾ= 

ਫ਼ਾਹ ਤੇ ਐਨ-ਨਬੀਗਾਹ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ । 

ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਰਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ 

ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ । ਰ 

7ਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਜਦੋ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਖਮੀਡ ਖ਼ਾਨ= 
ਦਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ 

ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਤ੍ਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 633 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਰ੍ 

16? 10" ਉ. ਵਿਥ.; 76 457 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ. 5 : 57 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਡੋਗਰਾ (ਰਾਜਾ) : ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੌਗਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 

ਦਾ ਜਨਮ ਸੋਨ 1818 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ 

ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਕਲ _ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਛੌਟੀ ਉਮਰ 
ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ੋਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪਲਟਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । 
ਸ਼ੇਰੋ-ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਜਸਰੌਟੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 
ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਇਸਨੂੰ ਬੱਰੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉ'ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ,ਬਰ'ਬਰ ਕ੍ਰਰਸ਼ੀ ਤੋ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ 

ਹੌਰ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ” ਸੀ। 
ਸੰਨ 1829 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧ੍ਰਮਧਾਮ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬ੍ਹਲ ਹੋ 
ਗਿਆ । ਸੋਨ 1839 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਟੀ.। 1843 

ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਧਾਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਬਦਲਾ ਲਿਆ 

ਸਤੌਬਰ, 1843 ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ 
ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ _ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ _ 

ਇਕ ਅਤਿ ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ- 

ਕਾਰ ਜਲ੍ਹ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਦਰਬਾਰੀਅ 

ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਾ । ਰਾਜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ` ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਰੂਪ ਵਿ 

ਈਰਖਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਤੇ -ਉਸ ̀ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ 
ਇਸ ਤੋਂ`ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਵੀ ਵੈਰ ਲੈ ਲਿਆ । ਅੰਤ ਜੱਠ 

ਸਮੇਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 21 ਦਸੈਬਰ, 1844 ; 

ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ` 12 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ. ਵਿਥ ਤੇ ਜੇਮ੍ਰ ਵ₹ 

ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੌਂਕੌਵਾਲ _ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ. ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋ 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 
ਲਤ ਸਿੰਘ ਅਸ 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ - ਦਰਦ ਪੰਜਾਂਬੀ ਦਾ ਬਹੁ 
ਪੱਖੀ ਸਾਂਹਿਤਕਾਰ ਸੀ । ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਿਬੰਧ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 

'ਆਲੌਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਣਨਯੌਗ ਦੇਣ ਹੈ । ਇਸ₹ 



ਦ ਛੇਵੀ” 

30 ਸਤੰਬਰ”1889 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘਘਰੌਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਦਸਵੀ” 
ਆਨੀ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 1 1908 

919 ਤੱਕ ਇਸਨੇ 

ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 
7ਪਕ ਵਜੋ” ਕੰਮ 

। 1920 ਵਿਚ 

ਤਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਨਪੁਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ 
ਇਹ ਉਸਦੇ 

ਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ 
ਸੀ। 1924 ਵਿਚ 
ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ 
'ਫ਼ਲਵਾੜੀ' ਜਾਰੀ 

ਜੋ ਵੰਡ ਪਿਛੋ ਵੀ 
ਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾਂ । 

ਤੰਤਰਤਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਨੂੰ 
ਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ । 

ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਕੁਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਸਜਣਾਂ ਦੇ 

ਗੁ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ । ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗ, 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ 
ਤ' । ਵੰਡ ਪਿਛੋ ਇਸਨੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਥੇਬੰਦ 
ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਹ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1961 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿ- 
ਵਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 

ਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ । 

ਸੁਨੇਹ'' ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਭੁਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, 

'ਰੀ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਹੀਰਾ ਸਿਘ ਦਰਦ 

ਤਦਾਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਓ ਜਾਗੋ, (2) ਦਰਦ 
(3) ਹੌਰ ਅਗੇਰੇ (ਕਾਵਿ ਸੈਗ੍ਰਹਿ), (4) ਚਣਵੇ' ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ), (5) ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਹੀ (ਕਵਿਤਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ), 
ਜਾਬੀ ਸੱਧਰਾਂ (ਸੰਪਾਦਤ ਕਹਾਣੀਆਂ), (7) ਆਸ ਦੀ ਤੰਦ ਤੇ 
ਹਾਣੀਆਂ, (8) ਨਵੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ (ਜੀਵਨੀਆਂ), 

ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, (10) ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ 
), (11) ਪੰਥ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, (12) ਇਮਤਿਹਾਨੀ 
3) ਮੋਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ (ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲੇਖ), 

(2) ਮਲਾਇਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ । 

326 ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਮਾਨਤ' 
ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ 

। ਅਗਰਗਾਮਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹਨ । ਕਵਿਤਾ 

ਹ ਰ੍ਰਪ ਵਲੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋ ਅਗਰਗਾਮੀ ਹੈ । 
ਠੋਠਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਦਰਦ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ 

ਤੁਸ ਪ੍ਰਰਾਣੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1964 ਵਿਚ 

.--ਪੰ. ਲਿ, ਕੋ, 
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ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ : ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਝੰਗ ਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਹੁਣ 
ਪਾਕਿਜਤਾਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ੍ਹਕੇ ਵਿਚ 1879 ਵਿਚ 

ਹੌਇਆ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸਨੇ 

ਭਾਈ ਮਾਹਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਫੇਰ ਸਰ- 
ਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਰਦ੍, ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 

ਪੜ੍ਹੇ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਚੀ ਛੋਟੇ ਹੰਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ 

ਵੱਲ ਸੀ । 

ਸੈਨ 1897 ਵਿਚ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਾਗ 

ਸਿੰਪ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਟੌਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਸੋਵਾ ਤੇ ਲਗਾ 
ਲਿਆ । ਵਿਹਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਕੁਝ ਚਿਰ 

ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 

ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਭਾ ਵਧਣ 

ਲੱਗ ਪਈ । ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਖਿੜਿਆ ਚਮਕਦਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਾਮ- 
ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਨੈਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ 

ਸਨ। ਨ 

ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ 

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਸਿੰਧ, ਬੰਗਾਲ, 

ਆਸਾਮ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ; ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਵਾਈ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 

ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਲੌਕ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ 1903 ਤੌਂ ਮਗਰ” 

ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਉਤਸਵ ਸਮੇ' ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਦੇ । ਮੁਹੰਮਦ 
ਮਸਕੀਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚ ਕੀਰ- 

ਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਚੌਰ ਭੇਟ ਕਰਨ 
ਆਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੌਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ 9 ਮਣ 14 ਸੇਰ 

ਚੰਦਨ ਵਿਚੋਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਫਿਸ ਚੌਰ 
ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਰਾਂ ਹਨ । ਇਸ 

ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਗੁਰ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਾਇਆ । ਰ੍ 

ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਤੜਕੇ 
ਢਾਈ ਵਜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਥਾ 

ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋ “ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ 
ਨੌ“ ਵਜੇ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ । ਇਹ ਘਾਲਣਾ 25-36 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਦੀ 

ਰਹੀ । ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋਂ ਗਿਅ' ਅਤੇ 1924 

ਵਿਚ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਖਰ 2 ਸਤੰਬਰ 1926 

ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੌ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਉੱਘੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ, ਰਖਿਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
38 ਮਈ 1972 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਅਮੌਲਕ ਹੀਰਾ, ਸੰਪਾ, ਮੋਜਰ ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ”= 

ਮਿਤੀ 2 ਸਤੋਬਰ, 1982 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ਼ਾ ਨਾਂਭਾ : ਇਹ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾਂ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋ' 6 ਪੌਹ ਸੰਮਤ 1900 (1843 
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ਈ.) ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਭਾਵੇ" ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੌ” ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੌਰ ਤਾਲੀਮ 
ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਘੌੜ ਸਵਾਰੀ, ਹਥਿਆਰ 

ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤੀ । 

ਭਾਦਰੌ' ਸੁਦੀ 10 ਸੰਮਤ, 1928 (10 ਅਗਸਤ, 1871) ਨੂੰ 

ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ । 

ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ । 

ਔਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ- 
ਬਾਬਾ ਫਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਤੋ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ 

ਬੁੱਧੀ ਸਦਕਾ ਬੜੀ ਯੌਗਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸੈਭਾਲ ਲਿਆ । ਇਸਦਾ 

ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਨਾਭੇ ਵਿਚ 

ਕਈ ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ, ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ- 

ਛਾਉਣੀ, ਡਾਕ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਲਜ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੱਕੀਆਂ 

ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਕੀਤਾ । । 

ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਮਿਸ- 
ਟਰ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਮਾਅਕੂਲ ਖ਼ਰਚ 
ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ ਰੀਲੀਜਨ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜੌ ਸੰਨ 1900 ਵਿਚ ਵਲਾਇਤ ਛਪੀ । ਇਸਨੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋ- 
ਭਿਤ ਕੀਤਾ । ਭਾਈ ਪ੍ਰੌੰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗੌਰੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਆਦਿ ਦੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ । 

ਸ੍ਰ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਖਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਵਾਇਆ । 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਦਾਨੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੈਦ 

ਰਾਜਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1889 ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਆਈ 
ਤੇ 1903 ਵਿਚ ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ, ਈ. ਅਤੇ ਸੈਨ 1911 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੌਰੂਸੀ 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ । 

25 ਦਸੰਬਰ, 1911 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੀਮਾਰ ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਇਸ ਦੇ 
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. 277 
_--ਸ਼ਮਜ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ 

ਹੀਰਾ ਕਸੀਸ : ਇਸ ਨੂੰ ਕਸੀਸ ਜਾਂ ਕਾਂਪਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ € 504.71;6 ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਕੀਮੀਆਗਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ । ਇਹ ਮੀਲੈਨਰਾਈਟ ਖਣਿਜ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਵੇਦਾਰ ਜਾਂ 
ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਠੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਇਆਰਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਸਾਈਟ ਦੇ 

ਆਕਸੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਾਇਆਰਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਕਰਣ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ 
ਹੋਏ ਫ਼ੈਰਸ ਸਲਫ਼ੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਘੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੌਹੇ 
ਦੀਆਂ ਰੱਦੀ ਕਾਤਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਧਕ ਦੇ 

ਤੇਜ਼ਾਬ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੌਵੇ) ਦਾ ਅਪਘਟਨ _ਕਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਵਾਸ਼'ਨ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਕਸਾਜ ਦੇ ਰਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫ਼ੈਰਸ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੇ ਰਵੇਂ ਵੱਡੌ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ _ਇਕ-ਨਤਧੁਰੱਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹੁੰਦੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹਨ । ਜਿਸਤ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੇ ਸਮਰ੍ਹਪੀ ਸਮਾਂਤਰ ਛੇ-ਫਲਕੀ ਰਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ' 

ਲਈ ਘੱਲ ਵਿਚ ਜਿਸਤ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈੱਦਾ' 

ਹੈ ਅਤੇ £੬ 5੦4.513;9 ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੈ-ਨਤਯੂਰੱਈ ਰਵੇ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈੱਦੀ '_ 

ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਿਆ ' 

ਹੋਵੇ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਪਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਪਟਾਹਾਈਡੇਟਿਡ ' 

ਲ੍ਣ, ਫਿਰ ਪੈਂਟਾਹਾਈਡੇਟਿਡ ਲੂਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫ਼ੇਟ ਨਾਲ ' 

ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਟੈਟ੍ਰਾਂਹਾਈਡ੍ਰੋਟ, ਸ€ 5$0.41;0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦ 

ਹਨ । ਹੈੱਪਟਾਹਾਈਡੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 140? 

ਸੱ. ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 6 ਅਣ 

ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ' 

ਪਾਉਡਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਅਣਹ ਦ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਲ=' 

ਹੀਨ ਲੂਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ` ਫ਼ੈਰਸ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੌਲ, ̀ 

ਵਿਚ ਗੰਧਕ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂਨਹਾਈਡੋਟ 

ਚਿੱਟੇ ਤਲਛਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖਾਰੇ ਸਲਫ਼ੇਟਾਂ ਨਾਲ 

ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਰਸ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੂਹਰੇ ਲ੍ਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ੈਰਸ ਅਮੌਨੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ [ਸ€ $੦4 (ਜਸ) 

50,.68;62] ਹੈ । ਵਿਹ ਦੋਹਾਂ ਲੂਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤ- 

ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਲੂਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣਾਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਮੌਹਰ ਸਾਲਟ' ਕਿਹਾਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟੀ 

ਹਿਕਮਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੀਰਾ ਕਸੀਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰਕ ਸਬਜ਼ 

ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰਜ ਅਖ਼ਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ 
ਹਰੀ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਪੀਲਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਸੈਲਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂੂਦਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਦੇ, 

ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੌਣ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ 

ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਾਰਕ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਨਜ਼ਲੇ ਦਾ! 

ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚਿਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲੋਂ ਵਾਲ. 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੋਦਾਂ ਨੱਠ 

ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਸੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਭ ਗਲ੍ਹ 

ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰੌਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੈਨ ₹ 

ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੈ । ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਫ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 12 : 601 ; ਮਖਜ਼ਨ-ਉਲ-ਅਦਵੀਆ ; ਤਸ਼ਰੀਹ-ਉ 

ਅਦਵੀਆ' ? ਬੁਸਤਾਨ-ਉਲ ਮਫਟਦਾੜ 

ਹੀਰਾਕਲੀਸ : ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਰੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸਦ 
ਜਨਮ 575 ਈ. ਵਿਚ ਕੈਪਾਡੌਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਪਿਤ 

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੌਰਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਹਾ ਅ ਅੰ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਰੌਮਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬ 

ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਰੌਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਕਸ (602 ਤੋ 63' 

ਈ. ਤਕ) ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾ 

ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਟ 
ਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ । ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 
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ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੌਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੋਂ ਦੇ 
ਗ੍ਰਸਤੁਨਤੂਨ ਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ । 610 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੱ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੋ । 

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੌਗ ਨਹੀ ਸਮ 
ਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸਰੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾ- 

ਬਲਾ ਕਰੋਂ, ਜੌ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੈਤ 616 ਈ. 

ਤੋਂ ਕ੍ਰਸਤੁਨਤੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਤ ਤੌਥੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਸੀ। 618 ਈ. 

ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਥੇਜ਼ ਵਿਖੋ ਪਨਾਹ ਲੈਣ 

ਦੀ ਸੌਚੀ । ਐਪਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ 
ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਨੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ` ਕਰਜ਼ਾ 

ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ । 
ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ (622 ਈ.) ਵਿਚ ਆਰਮੀਨੀਆ ਵਿਚ 
ਕਦਮ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਿਆ । ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 
ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ । ਫੌਜੀ 
ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 624-26 ਈ. ਵਿਚ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ 

ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ 
ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੁਸਤੁਨਤ੍ਰਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰ 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਨਸਤੈਨ- 
ਟਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇਂ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ । 627 ਏਈ. ਵਿਚ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੇ ਮੁੜ 
ਈਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਦਜ਼ਲਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸਰੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ 

ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 

ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬ੍ਰਤ ਦਿੱਤਾ । ਇਤਨੇ ਵਿਚ 
ਈਰਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ 

ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਵਾਦ ਦੂਜੇ 

ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਵਾਦ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨਾਲ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਕਿ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 
ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । 

ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੁਸਤੁਨਤੂਨੀਆ ਵਿਚ 
'ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੌ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਇਆ । ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੀਬ _ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ (614 ਈ. ਵਿਚ) ਯੋਰੌਸ਼ਲਮ ਤ ਈਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਖੌਹ ਕੇ ਲੈ 
ਗਈਆਂ ਸਨ । 629 ਈ. ਵਿਚ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਇਹ ਸਲੀਬ ਖ਼ੁਦ 

ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ 

ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਰ੍ 

ਇਸ ਮਗਰੋ'`_ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ 
ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਪਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਰੌਕਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਰਬ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 
ਕਾਰਪੇਥੀਅਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੈ ਬਲਕਾਨ ਵਿਚ ਆ 
ਵਸਣ ਤਾਂ ਜੌ ਉਹ ਅਵਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਸਕਣ । 

ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ 
ਤਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀ” ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ 
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ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ 
ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਲੌਕ 
ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਦੀ ਵਿਰੌਧਤਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ । ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ 
ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ । 
629 ਈ. ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । 

637 ਈ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ । ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ । 
ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 

ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ । ਮਜ਼੍ਰਬੀ ਜੌਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ । ਇਸਨੇ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ 

ਅਸਫਲ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਜਸਟੀਨੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 
ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਹਕ੍ਰਮਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ । ਹਰ 
ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੌ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ । 

ਇਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰੌਮ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 

ਰੌਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ । ਵਿਸਗੌਥਾਂ, 
ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਇਸਨੇ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਬੀ 
ਰੌਮਨ ਸਲਤਨਤ ਉੱਤੋਂ, ਛੁੱਟ ਥੌੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ, 711 ਈ. ਤਕ 

ਹਕ੍ਹਮਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਉਤਰਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । 
ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਦੀ ਮੌਤ 622 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ । ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਲ 

ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ੍ ਦ ਵੀ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਬੀ ਰੌਮਨ ਹਕੂਮਤ 
ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੀਸ-ਜੀ ਫਿਨਲੇ ; ਦੀ ਲੋਟ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ-ਜੇਂ. 
ਬੀ. ਬਰੀ ? ਕੈੱਬਰਿਜ਼ ਮੈਡੀਵਿਲ ਹਿਸਟਰੀ--ਜਿਲਦ 11. 

ਹੀਰਾ ਦਾਸ : ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਮੌਢੀ ਸੀ । 
ਇਸਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾਦਾਸੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਨਮ 

ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਸੰਮਤ 1867 

ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੌਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਸੀ । `ਹੀਰਾਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾਸ .ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ- 
ਣਾਇਆ । ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਪਿੰਡ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ (ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤ੍ਰਾਰਨ) ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 
ਡੌਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾਂ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਮਤ 

1906 ਵਿਚ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਮਹੌਤ ਸੈਤ 

ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੌਤ ਸੈਮਤ 1953 ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਮ. ਕੰ, 

ਹੀਰਾਫਿਲੱਸ £ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੋਰੀਰ-ਰਚਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ _ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਕੈਲਸੀਡਨ ਵਿਖੋ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੋਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਨਵੇ" ਬਣੈ ਣੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂ ਡਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 

ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ” ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਰੇ ਸਮੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ 

ਸਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੋ 
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ਹੱਈ ਪਾਬੈਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਵੰੱ'ਟੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾੜੀ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਦਰ 
ਮੰਨਦਾ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਝਿੱਲੀ ਡਿਉਰਾ 
ਮੈਟਾਰ (2%% %6/67) ਦੇ ਸਾਇਨਸਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਤਕ ਦੀ ਵੀ 
ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ _ਟਾਰਕਿਉਲਰ ਹੀਰਾਫਿਲਾਈ _(79760/47 
20000) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਨਾੜੀ ਮਹਾਵਹਿਣੀਆਂ ਦੀ 
ਸ਼੍ੇਣੀ-ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਤਨ ਅਤੇ ਲਹ ਵਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ” 
ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਆਦਿ । 

ਇਸਨੇ ਅੱਖ, ਜਿਗਰ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈ'ਡ, ਪੰਕਰੀਆਸ ਤੋਂ 
ਛੁਟ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਐਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ 
ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਹ 
ਹਿਪੌਕਰੇਟੀਜ਼ ਦੇ 'ਮੋਡੀਸਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ' ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜੋ 
ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿਉਮਰ (ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ) ਖ਼੍ਨ ਫਲੈਜਮ, 
ਪੀਲਾ ਬਾਇਲ (ਕੌਲਰ) ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਇਲ (ਮੈਲਨਕਾਲੀ) ਨੂੰ 
ਸੈਤਲਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਹੀਰਾਫਿਲੱਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਮਿਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ੫ ਹਿਲਾ ਵਿਅ- 
ਕਤੀ ਸੀ । 

ਇਸਦੇ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੌਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ- 
ਕੌਸ਼ ਲੇਖਕ ਸੈਲਸਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਲਨ 
ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਹਿਪੌਕਰੇਟਿਸ ਤੇ ਟਿਪਣੀ, ਦਾਈਆਂ _ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪੁਸਤਕ, 
ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ_ਕਾਜ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਸਤਕਾਂ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ।.ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਝ ਅਲੈਗਜੈ'ਡਰੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ 
ਤਬਾਹੀ ਸਮੇ` ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ ਮਾ, 5 : 6 

; __ ਹੀਰੌਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੂੜ ਉਸਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜੌ 1945 ਵਿਚ ਇਕ ਐਟਮਬੰਬ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੀਰੌਸ਼ੀਗੇ, ਐੱਡੋ : ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ । 
ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੇੱਟਿੰਗ-ਸਕੂਲ ਯੂਕਿਉਈ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 
ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਇਸਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋ 

ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ” ਇਹ ਟੌਕੀਓ ਤੋਂ ਕਯੌਟੋ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਯਾਤਰਾ 
ਸਮੋ” ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ । ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੰਨ 1832 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 55 ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਛਪਵਾਈ । ਇਸ ਲੜੀ 

ਦਾ ਨਾਂ 'ਫ਼ਿਫਟੀ ਥਿਰੀ ਸਟੇਜਿਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਟੋਕੈਡੇ' ਸੀ । 
_ਇਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

'ਵਿਉਜ਼ ਆਫ਼ ਐੱਡੋਂ', 'ਲੋਕ ਬਿਵਾ' ਅਤੇ 'ਫੇਮਸ ਪਲੋਸਿਜ਼ ਇਨ 

ਕਯੋਟੋ' ਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ । ਇਮ ਨੇ ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ . 
ਦੇ ਬੜੇ ਸਦਰ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ । ਇਹ ਔਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ- 

ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ 5000 ਤੋਂ` ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ । 

ਇਸਦੇ ਕਈ ਚਿਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 10,000 ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ 

ਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਹਾਸਲ ਨਾ 

ਕਰ ਸਕਿਆ । ਬਰਫ਼, ਮੀ'ਹ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਇਸਦੇ 

ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਮੌਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੇ 19ਵੀ` ਸਦੀ ਦੇ 
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ 

12 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1858 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ; ਐਨ. ਅਮੈ, ਰ੍ 
ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ : ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਾਂਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ 

ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਔਤਰਦੇਸ਼ੀ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ, ਓਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟੋ ਤੇ ਸਥਿਤ 
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ । 
ਸੈਨ 1591 ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਂ ਸੀ । ਇਸ 

ਕਿਲੇ ਤੱ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋਈ । ਸੈਨ 1868 ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਅਗੌ" ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਕੇਦਰ ਬਣਿਆ ਫਿਹਾ । ਦਰਜੇ 

ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । 
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ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਗਸਤ, 1945 ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਐਟਮ 
ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ । ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਲਗਭਗ 75,000 

ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ । ਜੈਗ ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ । ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ _ਯੌਜਨਾਂ- 
ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ । 
ਇਥੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਇਥੇ 
ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀਆਂ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਉਤਪਾਦਨ ਇਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਨ-ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੈਨ 1947 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਐਟਮਿਕ ਬੰਬ ਕੈਜੂਆਲਟੀ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਵਿਕੀਰਣ 

ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 
ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇਥੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੌਲ੍ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਹੀਰਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸੰਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ _ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । 

ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਕਿਲਾ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਾਇਮ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 'ਪੀਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ' ਅਤੇ 
“ਐਟਾਮਿਕ ਬੰਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੌਮ' ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--927, 209 (1983) 
34721" ਉ. ਵਿਥ.; 13327” ਪੁ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 944. 

ਹੀਰੌਹੀਤੋ : ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੀਰੌਹੀਤੇ ਦਾ ਜਨਮ 39 
ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 901 ਨੂੰ ਟੌਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦ- 
ਸ਼ਾਹ ਜਿਮੂ ਦੀ 124 ਵੀ' ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋਹੀਤੌ 
ਨੇ ਪੀਅਰਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਢ ਤੋ” 

ਹੀ ਇਸਦੀ ਰੁਚੀ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਚੀਆਂ । 1921 ਵਿਚ 

” ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕ੍ਰਮਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੈਭਾਲਣਾ ` 
ਪਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਈਸ਼ੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ 

'ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । 25 ਦਸੈਬਰ, 1926 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ 

'ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । 
__ਹੀਰੌਹੀੜੋ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ 'ਬਰਾਇਟ ਪੀਸ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਜਾਪਾਨ ਦੇ.ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਚਾਜ- 

.ਠੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਧੇਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ । 

`` 15 ਦਸੋਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਣ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ 
'ਧਰੰਪਰਾਂ ਤੌੜੀ । ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ` ਜਾਪਾਨ ਇੰਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 

“ ਰਾਜੰਤੌਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇਂ ਰੱਬੀ ਦੂਤ ਨਾ ਹੋਣ 

`ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ `ਲੰਕਾਂ ਵਿਚਲੋ ̀  ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੋਟਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਯਤਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ 

ਹੀਲੀਉਟ੍ਰਾਂਪ 

ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸਮਰਾਟ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ । 1959 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ 

ਸਾਧਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੇ 

ਇਕ ਹੌਰ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤੌੜ ਕੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ੍ਮਾ. 5 : 59 

ਹੀਰੋਡੋਟਸ : ਇਸ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 
484 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਸਾਮ- 

ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । 

ਹੀਰੌਡੌਟਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੁਧਾਂ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ 

ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਾਲੀਕਾਰਨਾਸਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 
ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਫੌਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ, 

ਅਰਬ, ਮੈਜੌਪੋਟਾਮੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਂਚਕ, ਸੀਬੀਆ, ਥ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ । ਇਜ ਪਿਛੋ ਇਹ ਥੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 
ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ । ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 9 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਆਈਓਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ ਰਸ, 

ਅਤੇ ਲੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਰਵਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 

479 ਈ. ਪੂ. ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਥਾਨ, ਥਰਮੌਪਾ= 

ਇਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੀਰੋਡੌਟਸ ਟੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 

ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 

ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਰਬਕ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕ= 

ਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਚਿਤ੍ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸੋ ਲਈ 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਡਵਰਡ ਗਿਬਨ (1737- 1794) 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੌਡੌਟਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 
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ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਹ. ਮੂ--ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੌ, 12 : 379 

ਹੀਰੋ ਤੇ ਲੀਐ'ਡਰ : ਯੂਨਾਨੀ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਜਿੱਧ ਪ੍ਰੌਮਿਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਹੀਰੋ ਸੈਸ= 

_ਟਾਸ ਵਿਖੋ ਐਫਰੌਡਾਈਟੀ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਪਾਦਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਂਈ- 

-ਡਾਸ ਦੇ ਲੀਐੱਡਰ ਨੇ ਹੀਰੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੀਰੋ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੀ 

ਆਉਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੀਐੱਡਰ ਹੈਲੈ'ਸਪਾਂਟ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ਨੀ 

ਬ੍ਝ ਗਈ ਅਤੇ ਲੀਐੱਡਰ ਡੁੱਥ ਗਿਆ । ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮੀ ਦਾ 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮਰੀ । ਇਸਦੀ ਕਹਾਂਣੀ 

_ਰੌਮਨ ਕਵੀ ਓਵਿਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੇਰਾਇਡੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਉਜੀਅਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 

ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਿਲਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੌ ਦੀ ਰਚਨਾਂ 

ਹੀਰੋ ਐੱਡ ਲੀਐੱਡਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਕਵੀ 

ਬਾਇਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤ'.'ਦੀ ਬਰਾਈਡ ਆਫ਼ ਆਬਾਈਡਾਸ' ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.-ਅਔੰਨ. ਬਿ. 11 : 440 '' 

ਇ ` ਗੋਲੀਉਣ੍ਰਾਂਪ : ਇਹ ਬਰੈਜਨੇਸੀ' ਕ੍ਰਲ` ਦੀ ਹੀਲੀਉਣ੍ਰਾਂਪੀਅਮੇ 

ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਡੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਜਾਤੀਆਂ 
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ਹਨ । ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਅਨ੍ਵਰਤੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤਕ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡੀ ਜਾਂ ਮੁਅਤਦਿਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 

ਬੂਟੀਨ੍ਮਾ ਪੌਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀ, ਗਰਡਨ ਹੀਲੀਉਣ੍ਰਾਂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿ- 

ਆਨਕ _ਨਾਂ _ਹੀਲੀਉਟ੍ਰਾਂਪੀਅਮ _ਆਰਬਰੈੱਸਨਸ (4£/67706 

87507666676) ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜੀ-ਨੂਮਾ, ਸਦਾਬੰਹਾਰ ਪੰਦਾ ਦੋ ਮੀਟਰ ਤਕ 

ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਘਟ ਹੀ 

ਹੌਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਏਕਾਂਤਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨਮੁੱਖ 

ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬ੍ੂਦਾਰ, ; 

ਵੈ'ਗਣੀ ਤੋਂ` ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਗੈੱਟ-ਮੀਨਾਂਟ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ' 

ਪੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਪਲ-ਪੁੰਜ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੰੰਦਾ ਹੈ । ਪੈਟਲ-ਪੁੰਜ ਪੰਜ ਖੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਓਵਰੀ ਐਟਾਇਰ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 399 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਾਂ, ਮਾ. 4 : 1001 

ਹੀਲੀਉਡੋਰਸ : ਇਹ ਇਕ ਯੂਨ'ਨੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਦੀ 
ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ! 

` ਇਕ ਅਤਿ ਲੰਬਾ ਨਾਵਲ 'ਈਥੀਓਪਿਕਾ” ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 

ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਈਥੀ- 

ਓਪੀਆ ਅਥਵਾ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਗੋਰੇ ਰੈਗ ਦੀ ਜੰਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ 

ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡੈਲਫ਼ੀ ਵਿਖੇ ਅਪਾਲੋਂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੁਜਾਰਨ ਬਣ 

ਗਈ । ਇਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਥੈਸਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ 
ਬੀਆਜਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ । ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ 

ਵੋਖਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਲੜਾਈਆਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ 

ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ` ਦੀ ਲੰਘਕੇ ਅੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਇਸ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੌਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜੌ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਲਝਦੀ ਨਹੀ” ਤੇ ਪਾਠਕ 
ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੀਰਸ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋ 

ਮੁਕਤ ਇਕ ਸਰਵ-ਗ੍ਰਾਹਕ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਪਰ 
ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਢਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਰ ਸਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੇਲੀਓਸ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੌਮਨ ਅਪਾਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉੱਗਲੀ ਲਗਕੇ 

ਚਲਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਧ ਐਥਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਰਭੀ ਵਰਗੀ 

ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੋ ਕਿਧਰੇ ਥੜਕੀਲੇ ਰੂਪਕ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ 

ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਕੇਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਦੋ 
ਸੂਚਕ ਹਨ । ਸੌਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋ" ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 1001,; ਐਨ. ਕੋਲ. 9 : 332 
--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ 

ਹੀਲੀਓਜ਼ੋਈਆ : ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਫਾਈਲਮ ਦੀ ਐਕਟਿਨੋਂ- 
` ਖੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ=ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲੀਓਜ਼ੌੋਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਕਟਿਨੋਫ੍ਰਿਸ ਸੋਲ 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀ ਹੈ | 

___ਹੀਲੀਓਜ਼ੋਅਨੁ ਗੋਲ-ਮੌਲ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 
-ਅਲਣੇ-ਖਕੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿਚ. ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ 

280 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਜਾਂ ਇਕ ਡੰਡੀ ਰਾਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜੁੜੋ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਦੁਆਲੋਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾਂ ਬਣਿਆ ਖ਼ੋਲ (ਜਾਂ ਟੈਸਟਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ 
ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੌਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਕਿਓਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹੀਲੀਓਜ਼ੋਅਨ ਜੀਵ--(6) ਐਕਟਿਨੋਫ਼ਰਾਇਡਾ ਕਿਸਮ; _(ਅ) ਸੈ -ਟਰੋਹੀਲਿਗਾ ਰ੍ 
ਕਿਸਮ; (£) ਡੋਸ਼ਮੌਥੋਰੈਸਿਡਾ ਕਿਸਮ । 

ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆੰ 

ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਫਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਡੌਪ= 

ਡੀਆ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਉਡੌਪੌਡੀਆ 
ਐਕਸੋਪੌਡੀਆ ਜਾਂ ਫਾਈਲੌਪੋਡੀਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । 
ਐਕਸੋਪੰਡੀਆ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਧੁਰੱਈੀ ਤੋਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੱ 

ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਜਦੋ' ਕਿ ਫਾਈਲੋਪੋਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਦਮਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਐਕਸੋਪੋਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਲਣ ਨਾਲੌ` ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਜਨ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਆਹਾਰ ਸ਼ੂਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋ- 
ਅਠ, ਕਾਈ (ਸਾਵਲ) ਅਤੇ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਆਂਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹਨ । 

ਜਣਨ ਅਲਿੰਗੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਦੋ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਬਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਕਈ ਪ੍ਰਜ਼ਾਤੀਆਂ ਵਿਚ` ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁਗਮਕ (ਗੈਮੀਟ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹੀਲੀਓਜ਼ੌਈਆ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੱਗ” ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 
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--ਐਕਟਿਲੌਫ਼ਰਾਇਡਾ, ਸੈੱਟਰੋਹੀਲਿਡਾ ਅਤੇ ਡੈਸਮੋਥੋਰੈਸਿਡਾ । 

ਐਕਟਿਨੋਫਰਾਇਡਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਿਉਕਲੀਅਸ 
7ਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ” ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਜਰ (ਸਪਿਕਿਉਲ ਜਾਂ ਸਕੇਲ) ਅਤੇ 
'ਟਰੌਪਲਾਸਟ ਨਹੀ" ਹੁੰਦੇ । 

ਸੈਟਰੋਹੀਲਿਡਾ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਕ ਜਿਲੈਟਿਨੀ ਤਹਿ ਰਾਹੀ” 
ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜਿਲੈਟਿਨੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਖੁਭੀਆਂ ਸਿਲੀ- 

ਮਈ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਨ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰੌਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਡੈਸਮੌਥੋਰੈਸਿਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਟਿਨ 
7 ਬਣਿਆ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 1001 ; ਸੋਕ, ਐਨ, ਸ. ਟ. 6 : 444 

ਹੀਲੀਓਮੀਟਰ : ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਜਮਾਂ ਵੇਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ _ਬਣਾ- 
ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣੀ 
'ਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ' । ਪਰ ਹੁਣ ਹੀਲੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 

ਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਆੱਬਜੈੱਕਟ ਲੈ'ਜ਼ 

ਅਰਧ ਚੱਕਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇ" ਭਾਗ 
ਈਕ੍ਰੇਮੀਟਰ ਪੇਚ ਰਾਹੀ'ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦ' ਹੋਇਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇਕ ਪੇਚ ਰਾਹੀਂ ਮਿਣ 
7ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨੀ ਆਂੱਬਜੰੱਕਟ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਦੌ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਸਲਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਚ ਨੂੰ ਉਦੇ” ਤੱਕ ਘੁਮਾਇਆ 
ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੂਜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ 
ਤਬਿੰਬ ਨਾਲ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਂ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਤਰਾਂ ਨਾਲ 2” ਤਕ ਦਾ 
ਸਲਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦ” ਹੈ । 

ਦ੍ਹਰੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੰਡਿਆ 

'ਬਜੈੱਕਟ ਲੰਜ਼ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿੰਗਟਨ ਸਾਵਾਰੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ 
, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਘੁੰਮਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀ' ਸਨ । ਸੈਨ 1748 ਵਿਚ 
. ਝੂਗੇਅਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੋਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਧ 

'ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਣਸ਼ੀਲ ਲੈਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ । 
ਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦ੍ਹਰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰਦੇ ਸਨ । ਸੰਨ 1754 ਵਿਚ 
ਨ ਡਾੱਲੈੱਡ ਨੇ 'ਸਵਾਰੀ' ਵਾਲੇ ਆੱਬਜੈੱਕਟ ਲੰ'ਜ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ 
ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਗੇਅਰ' ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋ” 
ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਲੀਓਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ । ਸਭ ਤੋਂ” 
'ਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੀਲੀਓਮੀਟਰ ਪ੍ਰੌਖਕ ਸਰ ਡੰਵਿਡ ਗਿੱਲ ਸੀ । 
ਵਡ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੇਲੰੱਕਸ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 

ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ 

ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਘੂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਖਣ 
ਮਾਰਾ ਸੂਰਜੀ ਪੈਰੈਲੈੱਕਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐੱਨ. ਅਮੈ. 14 : 78 ; ਐਨ. ਬਿ. 11 : 317 

ਹੀਲੀਅਮ : ਇਹ ਇਕ ਰੌਗਹੀਨ, ਗੰਧਹੀਨ, ਸਵਾਦ ਰਹਿਤ 
? ਨਾ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੈਨ !868 ਵਿਚ 
` ਜੇ. ਨਾਰਮਨ ਲਾੱਕਯਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ । ਜਦੋਂ" ਉਸ ਨੇ ਸਪੈੱਕਟੋਸ- 
! ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰਰਜ ਦੇ ਕਰੋਮੌਸਫ਼ੀਅਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈੱਕਟ੍ਮ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਕਦੀ ਪੀਲੀ ਲਕੀਰ 
ਤਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੌਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋ 

ਹੀਲੀਅਮ, ਤਰਲ 

ਭਿੰਨ ਸੀ । ਨਵੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਡੀ; ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੱ“ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰੋਮੋਸਫ਼ੀਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੌ ਉਸ ਵੇਲ 

ਧਰਤੀ.ਤੇ ਨਹੀ ਲਭਿਆ-ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੇ 

ਹੀਲੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । 

ਸੰਨ.1895 ਵਿਚ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਰੈਮਜ਼ੀ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਥੋਰੀਅਮ- 

ਲੈੱਡ ਖਣਿਜ ਕਲੀਵਾਈਟ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੌਸ ਦੇ ਸਪੈੱਕਟ੍ਮ ਦਾ ਅਧਿ- 

ਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੀ ਲਕੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ । 

ਹੀਲੀਅਮ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁ ਦਰਤੀ ਗੰੌਸ, ਜੌ ਕਿ ਕੈਨਜੈਸ, ਨਿਊ-ਮੈਕਸੀਕੌਂ, 

ਟੈੱਕਸਾਸ ਅਤੇ ਉਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ 2% ਜਾਂ 

ਇਸ ਤੋ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਹੀਲੀਅਮ ਕੁਝ ਰੰਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖਾਣਾਂ, 

ਜੁਆਲਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾਂ 

ਵਿਚ ਹੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੀਲੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਜਨ 

ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਲਕੀ ਗੈਸ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ 

ਚੰਗੀ ਚਾਲਕ ਹੈ । ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ-268'9” ਸੈੱਟੀ- 

ਗਰੇਡ (1 ਵਾਯ੍ਹਮੰਡਲ ਦਬਾਉ ਉਤੇ) ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਕ੍ਰਮ ਅੰਕ 
2, ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ 4.0039 ਅਤੇ 0 ਸੈ. ਉਤੇ ਘਣਤਾ 0. 1785 

ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਟਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ 
ਹੌਰ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਯੋਗਿਕ ਨਹੀ ਬਣਾਉ'ਦੀ । 
ਹੀਲੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ _ਹੌਰ ਗੈਸਾਂ ਆਰਗਾੱਨ, ਨੀਆਨ, ਰੈਡਾਂਨ, 

ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਾਂਨ ਹਨ । 
ਹੀਲੀਅਮ ਹਾਈਡੌਜਨ ਨਾਲ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ- 

ਉੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀ' ਲਗ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗ੍ਬਾਰੇ 

ਆਦਿ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦ- 

ਯੋਗਿਕ ਵਰਤੌ' ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੀਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਮੋ ਦੀ 
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਸਬੋਧੀ ਰੌਗਾਂ 

ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ-ਹੀਲੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਮਾਣਹ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਗੈਸ 
ਬਰਮਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨ ਸਪੈਕਾਂਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

_ਹੈ । ਹੀਲੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸ= 
ਮਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਗੈਸ ਟਾਇਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾ= 
ਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੁੱਟ ਹੈ । ਹੀਲੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕ= 
ਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਰਗਾਂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲ£ਰਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ' ਦੂਜੀ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਗੈਸ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਧਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਸਿਲਿੰਡਰ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜੇ ਬਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਸ ਸਪੈੱਕ- 

ਟ੍ਰੋਮੀਟਰੀ, ਗੈਸ ਕਰੋਮੈਟੌਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਸਕੌਪੀ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.-- ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 391 ! ਐਨ. ਅਸੈ: 14 : 80 

ਐਨ. ਬਰ. 11 : 319 

ਹੀਲੀਅਮ, ਤਰਲ : ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੌਸ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗੈਸ 
ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਤੱਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਤਰਲ ਹੀਲਅਮ--ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜ' ਥਹੁਤ ਘਟ 

268. 95 ਸੈ. ਜਾਂ 43” ਕੈਲਵਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਪਰਮ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਸੀਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ- 
ਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਇਸ ਤੋ ਘਟ 

ਨਹੀਂ` ਹੈ । 

ਘੱਟ ਦਬਾਉ (0.01 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਤੌ` ਘੱਟ) ਉੱਤੇ ਉਬਾਲਣ 

ਨਾਲ 0.7” ਕੈਲਵਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਰਲ ਹੀਲੀ= 
ਅਮ-4 ਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਹੀਲੀਅਮ-1 ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ-11, ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦ ਲੈਮਡਾ () ਰੇਖਾ (2.1787 
£,1 ਵਾਯ੍ਹ-ਮੰਡਲ ਤੋ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੀਲਅਮ-1 ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ 
ਹੀਲੀਅਮ-11 ਦੇ ਗੁਣ ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਦੇ 
ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉ'ਦੇ 

ਹੋਏ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-1 ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮਡਾ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ, 

ਲੌਸਲਾਪਨ, ਤਾਪ-ਚਾਲਕਤਾ, ਦਬੀਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਰਾ ਤਣਾਉ ਵਿਚ 

ਨਿਰੰਤਰਹੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।_ ਲੈਮਡਾ ਰੋਖਾ ਉਤੇ 

ਅਣਵੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਣਵੀ ਅਪਵਰਤਨ-ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ 

ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਣਤਾ, ਵਾਸ਼ਪ ਦਬਾਉ, ਡਾਈਇਲੈ'ਕਟ੍ਕਿ 

ਸਥਿਰ-ਅੰਕ ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਕ ਅਪਕਰਸ਼ 
ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । 

ਹੀਲੀਅਮ-11 ਦਾ ਲੋਸਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ 

ਘੱਟੋ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀਲੀਅਮ-4 ਫ਼ੌਜ਼ ਚਿੱਤਰ 

282 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਦਾ ਲਗਭਗ 0.001 ਭਾਗ) ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪ-ਚਾਲਕਤਾ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਿਆਦਾ (ਲਗਭਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂਬੌ ਨਾਲੋ 800 ਗੁਣਾਂ) 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸਿਫਰ-ਪੁਆਇੰਟ ਉਰਜਾ ਵਥੋਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਹੀਲ ਅਮ-1 
ਭਾਵੇ ਗੋਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਲ 

ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-11 ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ! 

ਜੇਕਰ ਹੀਲੀਅਮ-1 ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ ਉਪਰੋਂ" ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਠੰਡਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਬਲਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਤਰਲ 

ਲੈਮਡਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਨੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਬਲਣਾ ਇਕ ਦਮ ਬੋਦ 

ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੌਹਾਂ ਤਰਲਾਂ ਵਿਚ ਔਤਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ਼-ਚਿੱਤਰ ਦੇ 
੧ ਪੁਆਇੰਟ ਉਪਰ ਜਦੋ ਤਰਲ-1, ਤਰਲ-11 ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਇਸ ਦੀ ਤਾਪ-ਚਾਲਕਤਾ 1,000,000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਤਰਲ-11 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਲਗਭਗ 10 ਸੈੱਟੀਮੀਟਰ ਮੌਟੀ ਤਹਿ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-11 ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਅਨੌਖਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ 

ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੋਂ ਖੇਤਰ ਤੌ` ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਾਪ-ਯੰਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਹੀਲਅਮ-11 ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਸ਼ਿਕਾ ਰਾਹੀ` ਇਕ ਬਰਤਨ 

ਵਿਚੋ” ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਮ 
ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਕੈਨੋਕਲੌਰਿਕ- 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-3 ਵਿਚ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-4 ਦੇ ਦੌਵੇ' ਰ੍ਰਪਾਂ 
ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤਰ ਇਹ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨਾਲ 

ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-4 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ 
ਕਰਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਨ ਦੇ ਢੌਗਾਂ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਠੋਸ ਹੀਲੀਅਮ--ਨੌਸ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

25 ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਦਬਾਉ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ 
ਦੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨੀ-ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਵਰ= 
ਪੁਆਇੰਟ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਸੈਕ.ਅਨ, ਸ. ਣ. 6 : 392 

ਹੀਲੀਕੋਸਪੋਰਿਡਾ : ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਫਾਈਲਮ, ਨਾਈਡੌਸਪੌਰਾ 
ਉਪ-ਫਾਈਲਮ ਅਤੇ ਮਿਕਸੋਸਪੇ ਰਿਡੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਹੈ । ਇਸ ! 
ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਣ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਟੀ, ਇਕਹਿਰੀ ਅੰਤਰਾਬੀਜਾਣੂ ਫ਼ਿਲਾਮੈਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ 
ਇਕ-ਇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਾਲੇ ਸਪੌਰੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਤਰਾ 
ਬੀਜਾਣਹ ਝਿੱਲੀ ਇਕੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ। ___` 

ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕੋਂ ਕਿਸਮ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਹੀਲੀਕੌਸਪੋਰਿਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਿਟੀਕਮ (ਸ£/06047077- 
8907? 767459110077) ਹੈ । ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਮਾਈਟ (ਸ£7%9% #£ਸ 

68) ਦੀ ਦੋਹ-ਖੌੜ, ਚਰਬੀ ਬਾੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਗੌਢਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੱਖੀ _ 
ਦੇ ਲਾਰਵਿਆਂ (/265956/64 9656079) ਅਤੇ (472667603 700/9- 

੭੬5) ਦੀ ਦੇਹ-ਖੋੜ ਵਿਚ ਪਰਜੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ____ 
ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹਾਲੀ" ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲਗ ਸਕਿਆ । ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੈਡੀਜਣ ਦੀਆਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਪੋਰੋਟ ਜਾਂ ਸਪੌਰੋ= 
ਬਲਾਸਟ ਤੌ ਚਾਰ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੋਂ" ਬੀਜਾਣ੍ਹ-ਝਿੱਲੀ ਬਣਦੀ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਪੋਲੌਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਿਲਾ= _ਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਰ ਮਾਇ, 

ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । -`ਹ, ਪੂ.--ਅ. ਹਿ. ਇੰਡ-ਸਮਿਥ : 287 ; ਦੈ. ਇੰਡ, 233 ; ਹਿ. ਏ. ਇੱਡ, 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ. ਅਨ, ਸ. ਟ. 6 : 442 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ 

ਹੀਲੀ, ਜਾਰਜ (ਪੀਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਡਰ) : ਸੋਯੁਕਤ ਰਾਜ . ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪ-ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ 

ਅਮਵੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜੁਲਾਈ, 1813 ਨੂੰ 

ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1834 ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ 
ਗਿਆ ਜਿਥੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ । ਸੈਨ 1834 ਤੌੱ 
1855 ਤਕ ਅਤੇ 1872 ਤੋਂ 1892 ਤਕ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ; 
1867 ਤੋ 1872 ਤਕ ਰੌਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੌ ਵਿਚ 
ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਚਿੱਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਬਣਾ 

ਲੈਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫਲੌਰੈੱਸ 

ਦੀ ਉਫ਼ਿਜ਼ੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਲਗੀ । ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਲੂਈ ਫ਼ਿਲਿਪ, 
ਪੌਪ ਪਾਇਅਸ 1%, ਰੌਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕ੍ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ । ਇਸ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੱਤਰ'ਵੈਬਸਟਰ ਪਲੋਇੰਗ , ਟੂਰ ਹੈਨ' 
ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਫੈਨਿਉਇਲ ਹਾਲ ਵਿਖੋ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਨ 
1894 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਰੈਮਿਨਿਸੈਨਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਏ ਪਰੋਟ੍ਰੇਟ 
ਪੌਟ'ਰ` ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ । 

24 ਜੂਨ, 1894 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁੰ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ, 4 : 973 ; ਕੌਲ, ਐਨ, 9 : 291 
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ਹੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਹਵਿਸ਼ਕ : ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋ” 
ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਹਵਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਕ ਦਾ 
ਇਕ ਕੁਤਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮਥਰਾ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਇ 

ਰਿਹਾ । ਪ੍ਰੋ. ਮੁਕਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਿਸ਼ਕ ਨੋ 106 ਈ. ਤੋਂ 138 ਈ. 

ਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ 160 ਈ. ਤੌ 182 ਈ. ਤਕ ਹਕ੍ਹਮਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਬਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 

ਮਥਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਪ੍ਰੋ. ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਦੂਰ 

ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇ ਯਾਰਕੰਦ, ਖ਼ਤਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਗਰ ਉੱਤੇ ਵੀ 

ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ । ੍ 

ਹਵਿਸ਼ਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖੈਰੌਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੱਠ ਬਣ- 

ਵਾਇਆ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ 'ਹਵਿਸ਼ਕਪੁਰ' 
ਨਾਮੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਾਮਹਲਾ ਦੱਰੋਂ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 631 ਈ. ਵਿਚ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੱਠ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ 
ਸੀ । 

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ 

ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕੇਵਲ ਸੌਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ।. ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਕੁਤਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਹਵਿਸ਼ਕ ਦੋਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕ- 

ਨ ਐਨ.ਅਮੌ, 

ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਉੱਤਰੀ- 

ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਨਾਲੋਂ” ਵੱਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੌਂਪੜ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 3887 ਵ. ਕਿ. 

ਮੀ. ਹੇ । ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1,243,807 

ਸੀ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 9 ਕਸਬੇ, 1637 ਪਿੰਡ (55 ਵਸੋਂ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 

ਸਮੇਤ) ਹਨ । ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 271 ਪ੍ਰਤਿ ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਭੁ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ= 

ਪ੍ਰਰਬੀ ̀ ਦੋ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੱਖਣ- -ਪੱਛਮੀ 

ਉਪ- ਮੰਡਲ ਜਲੌਂਢ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ 

ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੌ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ 

ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਰੇਤ- 

ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰ-ਚਟਾਨਾਂ ਤੋ' ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਨਰਮ ਰੇਤ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰੇਤਲੀ ਰੇਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪੇਟੀ ਹੋਂਦ 

ਵਿਚ ਆ ਗਈ । ਇਸੇ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਢੀ ਜਾਂ ਕੰਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਇਕ ਤੰਗ ਪੱਟੀ ਹੈ 

ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ 

ਪਿਛੋ ਸਿਰਵਾਲ ਪੱਟੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹੈ । ਗੜ੍ਹਸ਼ੋਕਰ 

ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੂਹੇ ਦੇ 

ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਿਆਸ ਦੀ ਭਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੌ ਉਪਜਾਉ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ 

ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹਨ । ਇਹ ਦੌਵੇ' ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ 

ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਲੀਆ 

ਪਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ 

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੌੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਟਲਾ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ- 

ਉੱਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਸੂਹਾ - 

ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੌਭਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 

ਮਾਰਗ ਹ੍ੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਭੰਬੌਰ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਰੌਪੜ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਗੁੱਠ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਡਭਰੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ 

ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੌਪੜ 
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ਨਾਲੋ” ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਹ 

_ਦਰਿਆ ਸੋਲਾਸਿੰਘੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਲੋ" ਹਿਮਾਚਲ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋ” 
ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੌ 
ਸਥਾਈ ਨਦੀਆਂ--ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਬੋਈ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ 
ਬੇਈਂ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵੇ" ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਾਲੀ ਬੋਈ” ਤਰਕਿਆਨਾ ਛੰਭ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪ੍ਰਰਥਲੇ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਗਦੀ ਹੈ । ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਨੇੜਿਉ” 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋਂ” ਥੌੜ੍ਹੋ ਜਿਹੇ 
ਵਲਾਵੇ" ਖਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੌੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੰਗ ਵਲਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ 108 

ਚੋਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰ ਧਾਰ ਸੋਲ੍ਹਾਸਿੰਘੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚੋ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚੌਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ 
ਹਨ । ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੇਡ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, 
ਰੋਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਚੌਆਂ 

ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚੋ` ਉਡਦੀ ਰੇਤ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪ- 

ਜਾਊ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੈਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ 

ਅੰਬ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਸ਼ਣੀ ਦਰਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰਬਤ ਹੇਠਲੋਂ ਹਿੱਸੇ 
ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ 

ਦੇ ਧਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ 
ਬਹੁਤ ਹਨ । ̀ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਤੇ, ਲਕੜ ਬੱਗੇ, ਬਘਿਆੜ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ 
ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ 1976 ਤੀਕ ਇਥੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 
76-79 ਸੈਂ. ਮੀ. ਸੀ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ 63% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, 
ਛੋਲੇ, ਗੌਨਾ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 

ਹਨ | 

ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਸ਼ਾਹ 
ਨਾਹਰ ਨਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ 
ਇਲਾਵਾ ਬਿਸਤਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੋਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਹਨ । _ 

ਕਿਸੇ ਸਮੇ' ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ 
ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਕੈ'ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਦਰ ਵਜੌ` ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਘਟ ਗਈ । ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਪਿਛੇ` ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, 
ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਗਏ । ਲਾਖ, ਬਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਨ ਆਦਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ 
ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ _ਗੈਦੇ-ਬਰੌਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ _ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ 
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ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੱਕੜ 

ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲ੍ਹ ਉਦਯੌਗ 
ਹਨ । ਖੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਵਾਣ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣਾ, ਫ਼ਰ= 

ਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੌਰ ਘਰੋਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹ 

ਵਿਚ ਲਗਭਗ 82 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਾਰ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ੍ 

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । ਸਾਲ 

1976-77 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2231 ਕਿ. ਮੀ. ਸੀ । 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਦਸ੍ਹਹਾ, ਗੜ੍ਹਦੀ 

ਵਾਲਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਹਰਿਆਨਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਤਲਵਾੜਾ 

ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ, ਉੜ੍ਹਮੁੜ੍ਹ-ਟਾਂਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ । 

ਇਥੋ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 
ਢੋਲਬਾਹਾ--ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਰਾਣਾ ਪਿੰਡ 

ਹੈ ਜੌ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 30 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਢੌਲ ਨਾਲ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀ- 

ਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਲਗਭਗ 10 

ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ, ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦੇ ਖੰਤਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ 
'ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ' ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਵੀ'ਂ-ਅੱਠਵੀ' ਈਸਵੀ ਦੇ 
ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਲੋਟੇ ਹੋਏ ਗਨੌਸ਼ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ 

ਇਕ ਬੁੱਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਰ੍ਰਪ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਲ 

ਹਨ । 
ਠਾਕਰ ਦਵਾਰਾ ਰਾਮ ਤਿਤਵਾਲੀ---ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 30 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਢ ਅਤੇ 
ਚਨਲਬਾਗ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਥੇ 

ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ. 

ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰੰਦਰ 
ਚਿਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦੀ੍ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ= 
ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਵਿਰਾਟ-ਕੀ-ਨਗਰੀ _(ਦਸੂ ਹਾ)--ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ- 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ 40 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਸ੍ਹਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ 
ਵਿਰਾਟ-ਕੀ-ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਅਨ- 

ਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 5000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ 
ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਦਸ੍ਹਹੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 
ਵਿਰਾਟ-ਕੀ-ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਦੇ ਹਨ । ਇਥੇਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ 

ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇ` ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਹੈ । ਇਥੌ` ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਡਵ ਜਦ ਇਥੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਲੋਂ 

ਭੀਮ ਨੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇਕ ਟੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਲਾਅ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ 

`ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ 

ਡੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਟਵਾਕੇ: ਦਿੱਲੀ 



ਤਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਵਚ ਐਥਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਂ ਉਪਰ ਲਦਵਾਕੇ ਲੈ 
'ਗਆ ਸੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਖਵਾਜਾ ਦੀਵਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਾਦਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 
/ਕਬਰਾ--ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਦੌਥਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ 
ਤਵਾਜਾ ਦੀਵਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਦਾ ਮਕਬਰਾ 
ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮਕਬਰੋ 
ਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਂ- 
ਜੈਟਰ ਦੂਰ ਇਕ ਹੌਰ ਮਕਬਰਾ 'ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਦਿਰ ਅਲੀ _ਸ਼ਾਹ' ਦਾ 
ਜੌਂ ਪਿੰਡ ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਵੀ 

“ਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ 
ਹੌਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਸਿਖ= 
ਨਾਈ ਕੇਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਾਤਤੱਵੀ 
ਡਰ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਰਾਜ ਤਰੈਗਨੀ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ-ਪੁੰਡੀਆਂ 
ਲਖਤਾਂ, ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ-ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ 
“ਗ ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ ਤੱ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਟਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੋ' 
ਦਰ ਬੰਸੀ ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹ੍ਰੰਦਾ ਸੀ । 
ਤਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ 
'ਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ । ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ 
'ਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਇਸਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੜ੍ਹ 
ਦਾ ਸੀ । ਹਿਉ੍ਨ ਸਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ 
ਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 270 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ” 
'ਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 215 ਕਿ. ਮੀ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ 
ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕਨਿੰਘਮ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
'ਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ! 
ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਬਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਕੇਤ 
ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੌਰਾਣਾਂ 
'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਟੋਚ ਅਤੇ ਤਰਾਈਗਾਰਥਾ ਵਜੋ ਆਇਆ 
। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਈ ਛੌਟੀਆਂ-ਛੌਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 
ਤਾ ਗਿਆ । ਜਸਵਾਨ ਰਾਜੇ (ਕਟੌਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) 
ਜਵਾਨ ਦੂਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੌ ਗਏ । 

ਸੈਨ 1088 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੌਣ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੀ 
'ਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1399 ਵਿਚ ਜਦੋ 
ਪੂੰਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 
ਸਵਾਨ ਦੂਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1420 ਵਿਚ ਇਕ 
ਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ _ਬਜਵਾੜੇ 
ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਸਰਿਤ ਖੌਤਰ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 
'ਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ । ਇਸ ਤੋਂ” 
'ਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੌਪੜ ਦੇ ਲੌਕਾਂ 
ਇਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਲਿਕ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ (ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ 
'ਗੀਰਦਾਰ) ਨੇ ਉਸ :ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ 
'ਤਾ । ਸੈਨ 1421 ਵਿਚ ਜਸਰਥ (ਇਕ ਖੌਖਰ) ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 
ਦਰੌਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 
ਆਨਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਐਪਰ ਸੈਨ 1428 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ 
ੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ' ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 
ਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ _ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ 

285 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਕੁੱਝ ਫੌਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੌ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜਵਾੜਾ ਸਦਰ- 

ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ 

ਪਠਾਣ ਨੇ ਮਲੌਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੋ ਦੌਲੜ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੋਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ 

ਸੀ । ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੌ' ਬਾਬਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਸਵਾਨ ਦੁਨ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੌਪੜ ਵੇਲ 

ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਿਆ । ਰੌਪੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ 

ਹਰਾਇਆ । ਅਕਬਰ ਦੀ _ਤਖ਼ਤ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਸਮੇ' ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰੀ ਨੇ 

ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਮਗਰ ਸਿਕੈਦਰ ਸੂਰੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ” 

ਇਸ ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 

ਟੌਡਰਮਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗਿਆਂ । 

ਸੰਨ 1759 ਤੀਕ ਜਸਵਾਨ ਅਤੇ ਦਤਾਰਪ੍ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੌਲ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 

ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਨੀਵੀ" ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ 

ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਾਨ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 

ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ 

ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਕਟੌਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਰਬ- 

ਉੱਚਤਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ । ਅਖੀਰ ਸੈਨ 1815 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜਸਵਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਮਿਲਖ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 

ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ; ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ 

ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੀਵੀ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌ 

ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ । ਸੰਨ 1818 
ਦੇ ਐਤ ਤੀਕ ਸਤਲੁਜ ਤੌ ਬਿਆਸ ਤੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ 

ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੋ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ 

ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚਲਾਉ'ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਵਾਨ 

ਦਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਦਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵਾਨ ਦੇ ਗਦੀਉ` ਲੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ 
ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹੰਤ ਬੇਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੋ 
ਫ਼ਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 
(ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ" ਪਿਛੋਂ) ਨੇ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਇਲਾਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ 
ਸ਼ੇਖ ਸਾਂਢੇ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ । 

ਸੰਨ 1846 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ _ਵਿਚਕਾਰਲਾ _ਸਾਰਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸਮੇਤ 

ਪਹਾੜੀਆਂ (ਉਸ ਸਮੇ'_ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ 
ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਦਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵਾਨ ਦੇ ਗੱਦੀਉ' ਲੱਥੇ 

ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇ" ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋ" ਨਕਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । 
ਥੇਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਗਰਾਂਟ) ਮੁੜ ਚਾਲ੍ਹ ਕਰ 
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ਦਿੱਤੀ ਗਈਨੁੰਅਤੇ।ਉਸ?ੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ? ਲਈ[ਪੈਨਸ਼ਨ?; ਦੀ[ੰਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ 
_ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । ਸੋਢੀ ਜਾਗੀਰਾਂ 

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਤਾਨ 

ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਛਿੜਨ ਅਤੇ ਸੰਨ 1848 ਵਿਚ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਰਦਾਰ ਵਿਦਰੌਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਪਰ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਦਤਾਰ- 
ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 

ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੋਂ ਰਿਹਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵਾਨ ਦੇ 
ਉਮੈਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਜਨਵਰੀ 
1877 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਿਤਾਬ 
ਸੈਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੜਪੌਤੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 

ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਟਿੱਕਾ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਨ 1848 ਵਿਚ 
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬੇਦੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਜਰਾਤ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋ” 
ਪਿਛੋ` ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ । ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ 
ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ । 1 ਨਵੰਬਰ 
1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪ੍ਰਰ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੋਕਰ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਇਸ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਦਾ ਕੁਝ 
ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਰੌਪੜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 
1970 ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੋਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋ ਬਲਾਚੌਰ ਨਾਮੀ ਇਕ 

ਵੱਖਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 192; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡ੍ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਿਸਟਾਰੀ- 

ਕਲ ਐੱਡ ਰਿਲੀਜਸ ਪਲੇਸਿਜ਼ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪੰਜਾਬ 
ਰਾਜ) ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੌ ਜਲੰਧਰ ਤੋ” ਪੂਰਬ ਵੱਲ 40 ਕਿ. ਮੀ. 

ਦੂਰ, ਜਲੰਧਰ-ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿ- 
_ ਆਦ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋ” 
ਲਗਭਗ 600 ਵਚ੍ਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਵਾੜੇ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਇਕ ਪਿੰਡ) ਵਿਚ ਹੁਰਸ਼ਿਆਰਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਕਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 600 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਮੁਹੰਮਦ ਤਗ਼ਲਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ _ਸੀ । ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੀਵਾਨਾਂ-ਹਰ= 

ਗੌਬਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ । 
ਸੈਨ 1809 ਵਿਚ ਮਹਾਹਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਦਰ- 
ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਥੇ ਬਰੌਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 
_ਹਨ । ਇਥੇਂ ਚੀਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ 

ਲਕੜੀ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੈਦ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਕੇ 
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ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਹ ਮਕੱਈ ਦੰ 

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ₹ 

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, .ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਖੌਜ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਏ 

ਸਕੂਲ ਹਨ । ਇਥੋਂ' ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼-ਮਹਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ, 

ਆਬਾਦੀ--85,648 (1981) ਰ 
31? 32" ਉਂ, ਵਿਥ,; 75” 52' ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਇਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13: 202; ਸੈੱਸਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-1961 ਪੰਜ' 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਿਸਟਾਗੈਂਕਲ ਐੱਡ਼ ਰਿਲੀਜਸ ਪਲੋਸਿਜ਼ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪਿੰਡ--ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ₹ 

ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱ” ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਸਿਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਰਾਲੀ ਵਾਨ 

ਸੜਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 19 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਪਟ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਰ ਵੀ ਕ! 

ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਲਗਭਗ 15 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ੧ 

ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਚਾਰ ਵਿੱਘੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾ 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । 

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਦੋ ਗ੍ਰਰਦਵਾਰੇ, ਇਕ ਮਿਡ 
ਸਕਲ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਿ 

ਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਦਾਸ ਹੋਏ ਹਟ 

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
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ਤੀਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦ ਹੱਥੀਂ 

5 ਕੇ 25 ਗਉਆਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜੇਠ ਦੀ ਅਤੇ 

ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਰ ਮੌਜੂਣ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਰ ਇਜ 

ਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ. ਭਜਨ ਜਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ 

! ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ. ਬਰਨ ਜਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ੍ਹ ਜਹਾਜ਼ 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਸੀ । 
ਹ. ਪੁ.--ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਤਿਉਨ, 28 ਅਕਤ੍ਰਬਰ 1983 

ਹੁਸੈਨ : ਇਹ ਪੈਜ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ 
ਤਿਮਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੱ ਸੈਨ 625 ਵਿਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੌਦਾ 

ਦੁਆ । ਇਹ ਚੌਥੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਦਸਰਾ ਪੁੱਤਤ ਸੀ । 

ਕੂਫ਼ੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਕਤ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 
ਲਾਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫੇ ਯਜ਼ੀਟ ਨੈ 

ਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੀ । ਹੁਸੈਨ ਲੜਨਾ 

ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਿਮਰ ਨੇ ਮੱਲੋਂ 
ਨੀ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਸੰਨ 680 ਨੂੰ, 

ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦ' ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਤਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ` ਦਸਵੀ” ਤੱਕ 

ਲਦੀ ਰਹੀ। ਦਸਵੀ' ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ 
ਤਮ ਹੋਂਈ । ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਕ 

ਜੋੱ' ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ.ਪੁ.--ਮ. ਕੌ. ? `ਡਿ. ਇਸ. 185 

ਹੁੱਕ, ਰਾਬਰਟ : ਇਸ ਅੰਗੇਜ਼ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 
8 ਜੁਲਾਈ, 1635 ਨੂੰ ਆਈਲ ਆੱਫ ਵਾਈਟ ਵਿਚ ਫਰੈਸ਼- 
ਟਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਠੌਸ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲਚਕ ਨਿਯਮ 

ਮੈ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 'ਹੁੱਕ ਦਾ ਨਿਯਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਦਾ ਹੈ । ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ 

[ਦਾਰਥ ਤੇ ਲਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤਿਬਲ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਦੇ 

ਮਿ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤਿਬਲ/ਵਿਕਾਰ ==ਸਥਿਰ-ਅੰਕ 
੮); ੧ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਚਕ-ਗੁਣਾਂਕ ਅਖਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1655 

7 ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਬਾੱਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਯੂ-ਪੰਪ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ 

ਹੁੱਕ ਵਰਮ 

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ । . 12 ਨਵੰਬਰ, 1662 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੌਗਾਂ ਦਾ ਕਿਉਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ । ਸੈਨ 1663 ਵਿਚ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਲੋਂ 

ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦ ਇਸ ਕੌਲ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ ਰਿਹਾਂ । 

ਸੰਨ 1665 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1677 ਤੋਂ 1683 ਤਕ ਇਹ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 

ਦਾ ਸਤੱਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1681-832 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਖੌਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ 

ਕ੍ਲੈਕਸ਼ਨਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ । ' 

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਯੌਤਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀਲ ਬੈਰੌਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੈ'ਡ੍ਰਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ । 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੌਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੌ” ਵੱਡੀ ਖੱਜ 

ਜਲਣ-ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੈ । 

3 ਮਾਰਚ, 1703 ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਮੰਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. 11 : 669 ; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 577 

ਹੁੱਕ ਵਰਮ £ ਫਾਈਲਮ ਐਸਕਹੈੱਲਮਿਨਥੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੈਮਾ- 

ਟੌਡਾ ਦੇ ਪੁਰਜੀਵੀ ਗੌਲ ਵਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕ ਵਰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ 

ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੇ 

ਮੈਸਾਰ ਦਾ ਐਨਸਿਲੌਸਟੋਮਾ ਡਿਉਓਡੀਨੇਲ (4007105/0704 480= 

9£80/ਟ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ' ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਕੈਡਰ ਐਮੈਰੀਕੈਨਸ (2/੬6੦/07 

9067959005) ਦੌ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ । 

ਨਿਕੇਡਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਐਸਕੈਰਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ 8-15 ਮਿ. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲਿੰਗ 

ਫੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੂਹ ਵਿਚ ਕਈ 

ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਔਤੜੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਲਹੁ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਲਹ੍ਹ ਨੂ 

ਵਹਿੰਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਐੱਟੀਕੋਐਗੁਲੈ'ਟ ਐੱਨਜ਼ਾਈਮ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਵਰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 0.8 ਮਿ, 

ਲਿ. ਲਹੂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੁੱਕ ਵਰਮ ਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ` 



ਹੁੱਕਰ, ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ 

ਨਿਕੌਡਰ ਦੀ ਮਾਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 

9000 ਅੰਡੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਡੇ ਮੀਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਰਾਹੀ' 

ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡਿਆਂ 

ਵਿਚੋ' ਲਾਰਵੇ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 
207-30? ਸੈ. ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲਾਰਵਾ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੰਜ ਲਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀ" ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 
ਰਾਹੀ” ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਂ ਕੇ ਲਸੀਕਾ ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਰਾਹੀ” 
ਫੋਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫੋਂਫੜੋ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹ 
ਬਰੱਕੀਓਲਜ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ” ਮੂਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 
ਔਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਐਨਸਿਲੌਸਟੋਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 
ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ 
ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹੁੱਕ ਵਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 

ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਬਚਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀ` 

ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ-ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਵਰਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਨਾਲ ਵੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਹ&, ਪੁ.--ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 477 

ਹੁੱਕਰ, ਸਰ ਜੋਜੈਫ਼ ਡਾਲਟਨ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਨਸਪਤੀ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਜੂਨ, 1817 ਨੂੰ ਸਫੌਕ ਕਾਉ”ਟੀ ਵਿਚ 
ਹੇਲਜ਼ਵਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 1839 ਵਿਚ ਗਲਾਸਗੌ _ਯੂਨੀ- 
ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ 
ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਰਾੱਸ ਨਾਲ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇ ਸਹਾਇਕ 
ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 'ਫਲੌਰਾ 
ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ' (1844-47), 'ਫਲੌਰਾ ਨੌਵੀ' ਜ਼ੀਲੈ'ਡੀ',(1853- 
55) ਅਤੇ 'ਫਲੌਰਾ ਟੈਸਮੈਨਿਕਾ' (1855-60) ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਹਿੰਮ (1847- 
1851) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਣਖੌਜੇ 
ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ । 

ਸੈਨ 1868 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕੀਤੀ । ਇਹ 1873-78 ਤਕ ਰਾੱਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ! 

1907 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ (0.%ਅ.) ਦੀ 
ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮ'ਨਿਆ ਗਿਆ । ਦਸੰਬਰ 10,1911 ਨੂੰ ਬਰਕ- 
ਸ਼ਿਰ ਕਾਊ'ਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿੰਗਡੇਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਵ, ਐਨ, 6 : 559 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 669 

ਹੁੱਕਰ, ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੈਕਸਨ : ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰ ਜੋਜ਼ਫ 
ਡਾਲਟਨ ਹੁੱਕਰ (1817-1911) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੂ ਵਿਖੇ ਰਾਇਲ 
ਬਾਂਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ _ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜੁਲਾਈ, 1785 ਨੂੰ ਨਾਰਵਿਚ, ਨਾਰਫ਼ੱਕ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਜ਼-ਫਰਨ, ਮਾੱਸ, ਉੱਲੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1841 ਵਿਚ ਕ੍ਰ-ਗਾਰਡਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇ- 
ਭੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 184? ਵਿਚ ਇਥੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 
ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਬਾਟਨੀ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰਖੀ । 
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ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੌਕਾਂ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਸਤਕਾਂ 

ਵਿਚੋ" ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ---ਐੱਕਸੌਟਿਕ 

ਫਲੌਰਾ' (1822-1827), 'ਬਾਂਟੈਨੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ' (1837-64), 

'ਫਲੌਰਾ _ਬੌਰੀਏਲਿਸ _ਅਮੈਰੀਕਾਨਾ' (1819-40), ਫਿਲਿਸਿਜ਼ 
ਐਕਸੋਟੀਸ਼ੀਆ (1857-59) 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੈਰਸ' (1861-62) ਆਦਿ। 

12 ਅਗਸਤ, 1865 ਨੂੰ ਕੂ, ਸਰੇ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ, ਪ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 121 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 671 

ਹੁੱਕਰ, ਰਿਚਰਡ : ਇਹ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਆਕਸਫੌਰਡ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ । ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇ” 
(ਲਗਭਗ 1584 ਵਿਚ) ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਲੌਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਟਨ-ਬਿਉਚੰਪ ਬਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਫਿਰ 1585 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਥੇ 

ਇਸ ਵਲੋ ਕਾਲਵਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਚ ਐੱਗਲੀਕੀਆਂ ਦੀ 

ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ- 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋ` ਪਹਿਲੀ 
ਕਿਰਤ 'ਟੀਟਿਜ਼ ਆਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ਼ ਇਕੱਲੀਜ਼ਿਐਸਟੀਕਲ ਪਾੱਲਿਟੀ' 
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 1 

ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹੀ ਛਪ 

ਸਕੀਆਂ । ਛੇਵੀ' ਪ੍ਰਸਤਕ, ਜੌ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ 
ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀ' ਅਤੇ ਅਠਵੀ'” ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੱਕਰ ਦੇ ਹਥ 

ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਨ ਉਥੋਂ ਇਹ ਇਕ 

ਮੱਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਘੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨਤਾ 

ਧਾਰਮਕ ਨਾਲੋ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ` ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 

ਦਰਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ । ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕੀਮਤ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਲੀਲ ਆਧਾਰਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਗੱਦ ਦੀ ਸਦਰ 
ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

` 2 ਨਵੰਬਰ, 1600 ਨੂੰ ਬਿਸਪਸੈਬੂਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਗਈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ. 3 : 776 

ਹੁੱਕਾ :£ ਗ਼ਿਆਸ-ਉਲ-ਲੁਗ਼ਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੱਕਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹ 

ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਾਜ਼੍ਹਨ, ਅਤਰ ਆਦਿ 
ਰੱਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤਮਾਕ੍ਹ ਆਦਿ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਯੀਤਰ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਦਸਦਾ ਹੈ । ਤਮਾਕੂ (ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਪੰਦਾ) 

-ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਮੁਗ਼ਲ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਬਰ 

ਹੁੱਕਾ ਨਹੀ” ਪੀਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ 

ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ । ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਮਹਾ- 

ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਅੰਗ 
ਬਣ ਗਿਆ । ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 3 ਫੁੱਟ 
(0.914 ਮੀ.) ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮ੍ੇਹ ਵਾਲੀ ਵਲਦਾਰ 

ਨਲੀ ਲੱਗੀ ਹ੍ੰਦੀ ਸੀ । ਕ੍ਰਝ ਕੁ ਹੁੱਕੇ ਕਾਪਰ ਗਿਲਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੂੜ੍ਹ 

ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੱਨਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ 
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ਮਰੂਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਤਮਾਕ੍ਰ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਚਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁੱਨਰ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 

ਚਿਤਰ 1 : ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ 

ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤਾਂਜੌਰ ਤਕ ਅਨੌਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਨ 
ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰਗਿਲ ਹੁੱਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਚਿਤਰ 2 : ਨਾਰਗਿਲ ਹੁੱਕਾ 

ਹੁੱਕਾ 

ਦਾ ਤਮਾੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਥੌਪੋ ਦੇ ਗ੍ਟ ਦੇ ਖੋਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅੰਗ੍ਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੌ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਬਲ-ਬਬਲ' ਕਹਿੰਦੇ 

ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇ' ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ-ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ 1857 ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ 

ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ । ਵਾਰਨ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇ ਹੁੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ'ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤ੍ਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਜਦੋ” ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ `ਹੇਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 'ਹੁੱਕਾ-ਬਰਦਾਰ' ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ 
ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੈਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਹੁੱਕਾ ਬਰਦਾਰ ਉਹ 
ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 

ਅਤੇ ਸੈਭਾਲਦੇ ਸਨ । ਗਰੈਡਪਰੇ ਨੇ 1789 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਿ 

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ" ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ 

ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਕਾ-ਬਰਦਾਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੁੱਕਾਂ 

ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ 

ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ । ਕਮਰੌ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 
ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹੁੱਕਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ 

ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਵੋਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਵਾਲੋਂ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਮਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮ੍ੇਹ 

ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੋ ਬਅਦ 

ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ । 

ਸੱਪ-ਨਮਾ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ (4.5 

ਸੀ.) ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੱਕਾ-ਬਰਦਾਰ ਦਾ 

ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ । ਤਮਾਕੂ ਵਿਚ ਕਸਤੂਰ, ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾ- 
ਉਣਾ, ਚਿਲਮ ਤਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਲੰਣ ਵਾਲੇ 

ਕੈਮ ਸਨ । ਨਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ' ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕੇ 1 ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਪ- 

ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਹੋਂਣ ਤੋ ਬਹਾਉਣ ਲਈ ਨਲੀ ਦੇ ਮੂਹ ਤੋ” ਲੈ ਕੇ 

ਥੌੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬਾਈ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਕੁ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੱਕੇ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਣ 
ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਹੁੱਕਾ-ਬਰਦਾਰ ਤੌ ਕਰਾਉੱ”ਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੌ ਵਧੀਆ 

ਤਮਾਕੂ ਬੈਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਸਾ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਥੌੜ੍ਹੀ 
ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 

ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਰ੍ 
ਉਨ੍ਹੀਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ 

ਦਿੱਤਾ । ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਗਾਰ ਨਾਲੋਂ” ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ 

ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ 1 ਇਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਿਗਾਰ ਪੀਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ 
ਵਾਲਾ ਨਹੀ" ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਉਦੋ ਸਮਾਂ 

ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀ ਸਨ ਹੰਦੇ, ਰੇਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕਲੱਬ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਂ 

ਆਦਿ ਮਨੌਰੈਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 ਕਿੰਨੀ 



ਹੁਕੇਰੀ 

ਤਰਸਯੌਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਤਮਾਕ੍ਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ 
ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਹੌਣ -ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ” 
ਵਰਤਦੇ । 

ਹ, ਪੁ.--ਗਿਆਸ-ਉਲ-ਲੁਗਾਤ ; ਮ. ਕੋ. ! ਇੰਪਰਿੰਟ ਸਤੰਬਰ, 1978 : 78 

ਹੁਕੇਰੀ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਲਗ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 
ਵਿਚ ਬੈਲਗ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ” 50 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ । 

ਹੁਕੇਰੀ ਪਰਨਾ ਅਤੇ ਗੌਕਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀ" ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗ੍ਰੰਬਦਦਾਰ ਮਕਬਰੋਂ 

ਹਨ । ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਕਬਰੇ 16ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 
ਮਕਬਰੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਕਬਰਾ 
ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹੁਕੇਰੀ ਤੋ” ਕੁਝ ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਰਥ ਵੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕ ਹੌਰ ਮਕਬਰਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਇਕ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ- 

ਦੌਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ” ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ 
ਪ੍ਰਬੋਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1854 ਵਿਚ 

ਇਥੇ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਨ 1864 
ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਸੰਨ 1686 ਵਿਚ ਜਦੋਂ` ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੈਲਗ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕੇਰੀ ਸਥਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ 
ਕਿ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਕੌਲ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1763 ਵਿਚ ਮਾਧੋ ਰਾਓ ਪੋਸ਼ਵਾ 
ਨੇ ਹੁਕੇਰੀ ਕੌਲ੍ਹਾਪ੍ਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੈਨ 1791 
ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਮੂਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕੇਰੀ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ 
ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਦਰ- 

ਮੁਕਾਮ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--12,461 (1971) 
16”, 13" ਉ. ਵਿਥ. ; 74” 35” ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ: ਗ. ਇੰਡ. 13 : 222 

ਹੁਗਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ 3,145 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 
3,557,306 (1981) ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਰਦਵਾਨ ਤੇ 
ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮਿਦਨਾ= 
ਪੁਰ ਬੰਕੂਰਾ ਤੇ ਬਰਦਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਚਿਨਸੂਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖ ਦਰਿਆ ਹੁਗਲੀ, ਦਾਮੌਦਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ 

ਹਨ । ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਰੂਪ ਨਾਰਾ- 

ਇਣ ਦਰਿਆ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦਾਮੌਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਹੌ` ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ । ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ 

ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਮੈਦਾਨੀ 

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । ਇਥੋ” 

ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਰ ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀ” 
ਹੁੰਦੀ । ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਵਰਖਾ 142 ਸੈਂ. ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਚਾਵਲ, ਪਟਸਨ ਤੇ ਆਲ੍ਹ ਹਨ । ਕੇਲੋਂ ਅਤੇ ਔਥਾਂ ਦੇ 

ਬਗੀਚੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੱਨਅਤਾਂ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ 

ਮਿਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ 

ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ । ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 

ਭਦਰੋਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਚੰਪਾਦਨੀ ਵਿਖੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਹ ਗੌਜ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੇ 
ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 
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- ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ . ਲਗਾਈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਅਰਾਮਬਾਗ਼, _ਚੈਦਰਨਗੋਰ, ਸਦਰ ਅਤੇ _ਸੀਰਾਮਪੁਰ ਇਸ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ । ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ, 

ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਰਕੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਮੰਦਰ ਹੈ, ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 
ਸੈਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੌਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ 13 : 162 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 668 

ਰੁਗਲੀ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸੇ 
ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿ. 
ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਢੇ ਉਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹੁਗਲੀ ਤੇ ਚਿਨਸੂਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਗਰ-ਪਾਲਕਾ ਹੈ । 

ਸੋਲਵੀ' ਸਦੀ ਈ. ਵਿਚ, ਜਦੌ' ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ 
ਭਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੈਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੈਦਰਗਾਹ ਸਤਗਾਉ” 

ਉਜੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਗਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਹਗਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਪੁਰਤਗੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੌਲਾ ਘਾਟ ਦਾ 

ਕਿਲਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਹਗਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ) ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਡਰ 
ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਗਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਣਕ 
ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕ੍ਝ 
ਪ੍ਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 

ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੁੱਰਮ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਗ਼ਾਵਤ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ । 

ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 1631 ਈ. ਵਿਚ ਉਸਨੇ 

ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੌਜ 
ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਜਿਉ” - 

ਘੇਰ ਲਿਆ । ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋ ਪ੍ਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ 
ਦਿੱਤੇ । 1000 ਤੋ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੋ ਗਏ ਤੇ 4000 ਆਦਮੀ, 

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗਰੋਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਹੁਗਲੀ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 1633 ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 
ਫਿਰ ਹਗਲੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ । ਹੇਠਲੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ` 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਗਈ । ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾਹ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਨਾਲ 1640 ਈ. ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੌਪਨੀ ਨੇ ਹੁਗਲੀ 

ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਡਾ. ਬਰਾਈਟਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ 

ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । 1669 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜਹਾਜ਼ ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ 

ਗਈ । 1686 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੌਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ 
ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਗਰੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ । 

1690 ਈ. ਵਿਚ ਬੋਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਗਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਚਰਨਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਗਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 
ਦਿੱਤੀ । 1722 ਈ. ਵਿਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਹੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਿਆ 1 

ਹਗਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ ਹੈ 
ਜਿਸਦੇ ਮਿਨਾਰ 35 ਮੀ. (114 ਫੁੱਟ) ਉਚੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਮਾਮ 
ਬਾੜਾ 1836 ਵਿਚ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਮਾਮ ਬਾੜੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਕਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ 
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ਹਜ਼ਾਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸ਼ੈਦਰ ਕੁਰਾਨ 

ੀਫ਼ ਹੈ । ਇਥੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । 1836 ਵਿਚ ਚਾਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੁਗਲੀ ਕਾਲਜ 
ਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

'ਲਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੁਗਲੀ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਹੌਰ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ 

' ਨਾਂ ਚਿਨਸੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਖਰਾ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ 

ਹਲਾਂ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀ । ਇਥੇ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ 

।ਰਜਾਘਰ ਵੀ ਹੈ । 1825 ਈ. ਵਿਚ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ 
ਭਾਟਰਾ ਦੀਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਆਬਾਦੀ-- 125, 193 (1981) 
22” 55” ਉ. ਵਿਥ.; 88? 24 ਪੁ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 13 : 162; ਐਨ. ਬ੍ਰ. 11 : 668 

ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੀਗਾ ਦੇ ਡੈਲਟੇ 
। ਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੌ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋ ਬਹੁਤ 

/ੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 
ਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਗੀਰਥੀ, 

ਲੰਗੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭੋਗਾ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ 
ਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਬਾਦੀਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਗਲੀ 

`ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ ਵਗਣ 
ਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋ ਹੀ ਆਉਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪ- 

$ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਜੈਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਹਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਕਟਵਾ, ਦਾਮੋਦਰ, 

[ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਤਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ 

ਗੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਗਲੀ ਨਦੀ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 217 41" ਉ. 

ਥਕਾਰ ਅਤੇ 88” 0' ਪੂਰਬੀ ਲੰਬਕਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਖਾੜੀ ਬੈਗਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ 

'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਲ ਛੋਟੇ ਸਟੀਮਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 
ਭਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ 

/ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਜੈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ 
ਲੀ ਜਵਾਰ-ਭਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ- 

ਨ ਹੈ । ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਝ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ 
ਜ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੰ ਦੀ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 

ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋਂ 

'ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ 

ਹਂਹ ਗਾਦ ਕਾਰਨ ਮੋਟੇ ਮੌਟੈਸਟੀਮਰ ਆਦਿ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ! 

ਹੁਗਲੀ ਦਾ ਨਦੀ-ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਨਅਤੀ 
ਰ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇ" ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿ. ਸੀ. ਦੀ ਚੌੜਾਈ 

ਤ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਰਬੈਣੀ ਤੋ" ਉਲ੍ਹਬੇਰਿਆ 
` ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੌ ਬਿਰਲਾਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 

ਮੀ. ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 
7 ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਟਸਨ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 
ਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋ ਚਾਰ ਇਥੇ ਹਨ । ਲੋਹੇ 

ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਤੀ 

ਤਾ ਆਦਿ ਹੌਰ ਮੁੱਖ ਸੱਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ । ਹੁਗਲੀ ਉਪਰ 

ਹੁੱਡ, ਸਰ ਸੈਮ੍ਹਅਲ 

ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸੱਨਅਤੀ ਨਗਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਟੀਟਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਈ 

ਹਟੀ ਆਦਿ ਹਨ । ਰ 

ਕਲੱਕਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੌਰ ਵੀ 

ਕਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਗਰ ਦੀਪ 

ਵਿਚ 23 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਸਾਲ 

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸੰਨ 1915 

ਤੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਯੌਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ । 

ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ । ਸਮੁੰਦਰ 

ਲਾਗੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਕੌਝਾ ਜਿਹਾ ਹੈ । ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਵਾਏ ਰੋਤ, 

ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਾਹ ਤੋ ਹੌਰ ਕ੍ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ` ਆਉਦਾ । 

ਜੋਮਜ਼ ਤੇ ਮੋਰੀ ਸੈੱਡਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਰਿਅ' ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੰਗ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । 

ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪ 

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ` ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਰਿਆ 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋ ਪਾਮ ਤੇ ਝਾੜੀਦਾਰ ਬਾਂਸ 

ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜੌ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸ਼ਣ-ਖੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਕਲੱਕਤੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ 

ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਟੈਨੀਕਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਸਮ੍ਦਰੀ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ= 

ਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ 

ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋੜੈਂਦਾਰ 

ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਫੜਾ ਪੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਗਰ 

ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲੀਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ- 13 : 162 ; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 726 

ਹੌਜ਼ਾ ਨਗਰ : ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਜੈਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ 1 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਜ਼ਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੌਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਕਦੇ ਇਹ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦ੍ਕ੍ਰਸ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਤੌ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 

ਲਈ ਪੜਾਅ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਟਿਟ 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹ੍ੰਜ਼ਾ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ 
ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 
ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਹੁੰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਕਾਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਲਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ' ਸੜਕ ਹੌੌਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੁਲਾਬ, ਪੈੱਜ਼ੀ, 

ਲਿੱਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਨੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੌਪਲਰ ਦੇ 
ਦਰਖ਼ਤ, ਫ਼ਰ ਤੇ ਬੈਤ ਜੈਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ.। 

ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਚੀਤਾ, ਵਿਸੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਯਾਕ, ਲਾਲ ਧਾਰੀਆਂ 

ਵਾਲੀ ਲ੍ਰਮੜੀ, ਬਤਖ਼ਾਂ ਆਦਿ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ' ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਚਾਉਲ, ਮੱਕੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ । 
ਹ,ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 6 : 164 

ਹੁੱਡ, ਸਰ ਸੈਮੂਅਲ : ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਈਸ ਐਭਮਿਰਲ ਸੀ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਨੰਪੋਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਾਰਡ 

ਲੈਲਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1763 ਈ. ਵਿਚ 

ਕੋਇਆ । 1776 ਈ. ਵਿਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
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1778 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ 

ਸੰਨ 1793 ਵਿਚ ਟੁਲਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ 
ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 'ਜ਼ੈਲਸ' 
ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਨੀਲ ਦੀ ਲੜਾਏ 

ਵੇਲੇ 'ਜ਼ੈਲਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੌਧੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਨੈਲਸਨ ਦੇ ਮਿਜਤ ਜਾਣ ਮਤਤੋਂ` ਇਸ ਨੇ ਅਲੈਗ- 

ਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਅਤੇ ਰੌਜ਼ੈ'ਟਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ 1802 ਵਿਚ ਤਰਿਨੀਦਾਦ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । 1805 ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਰੌਕਫੋਰਟ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ 

ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕੂਐਡਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ 

ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ । ਇਸ 

ਸਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਡਮਿਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1807 
ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੰਡੀਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ। 1808 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ 
ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਸੰਨ 1811 ਵਿਚ 
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਬਣ ਗਿਆ । 

_ 24 ਦਸੰਬਰ, 1814 ਈ. ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਇਜ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 

ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5: 119 
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ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ 
23 ਮਈ, 1793 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ 

ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਨਡੀ ਰਹਿਣ ਲਈ 
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 

ਹੋਈਆਂ । ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 

ਅਤੇ 1818 ਵਿਚ ਲੰਡਨ 

ਆਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦਾਈ 

ਅਤੇ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 

ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ- 

ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ । 
1821 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਲੰਡਨ ਮੈਗਜੀਨ ਦਾ ਸਹਾ- 

ਇਕ ਸੋਪਾਦਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀ` ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ 
ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇ” ਡੀ. 
ਕਵਿਨਸੀ, ਹੈਜ਼ਲਿਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਲੰ'ਥ ਆਦਿ । ਹੁਡ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਰਲਸ ਲੈ“ ਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾੱਲ- 
ਰਿਜ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ' ਓਡਸ ਐੱਡ ਐਭਰੈਜਿਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ' 
(1835) ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਗਲੀ ਪੁਸਤਕ “ਦੀ 
ਪਲੀ ਆਫ਼ ਦ਼" ਮਿੱਡਸਮਰ ਫੇਅਤੀਜ਼' (1827) ਵਿਚ_ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਵੀ ਕੀਟਸ ਨਾਲੋ” ਬਹੁਤਾ ਪਿੱੇ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਪਤ _ਲੌਕਾਂ 

ਵਲੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 

ਵਿਚ ਛਪੈ 'ਵਿਮਜ਼ ਐੱਡ _ਔਡਿਟੀਜ਼' (19236-18327) ਅਤੇ 
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ਦੀ ਜੈਂਮ' (1829) ਅਤੇ 'ਦੀ ਕੌਮਿਕ ਐਨ੍ਹਅਲ' (1830) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 
ਵਲੋ" ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਾਇਕ ਕਠਨਾਈਆਂ ਕਰਕੇ 1834 ਤੱ“ 1840 ਤੱਕ ਟਾਪ੍ਰ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ>ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਐਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਰੁਚੀ 
ਫਿਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੌਜੀਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ 
'ਦੀ ਸਾਂਗ ਆਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਟ' (1843) ਅਤੇ 'ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ਼ ਸਾਈਜ਼' 
ਇਸੇ ਸਮੇ" ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ । ਭਾਵੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ_ਲੰਡਨ 
ਵਿਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੌਣ ਤੱਕ ਇਹ 1840 ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਨਵ” 
ਮਾਹਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹ! । ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੰਜਾਂਦਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿ- 
ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਚਿਤ੍ਰਨ, ਵਿਅਗ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਰਨ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸੋਜੀਦਗੀ ਨ ਨੂੰ ਓਤ-ਪੌਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੋ, ਪ.--ਕੇ. ਯੂ. ਬਾ. 3 : 775 

ਹੁਡਿਆਰਾ : ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ 
ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਬਰਕੀ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀ 
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ । ਇਥੋ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਘੁਮਾਉ' ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੈ । ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੋਲਵੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੱਲੋਂ ਤੋ ਰਾ ਮੀ.) ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ । 

ਹੇ, ਪ.--ਮ. 

ਹਦ ਹੁਦ : ਚ ਕੇਰਾਸਾਈਇਫ਼ਾਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਯੂਪਿਉਪਿਡੀ 
ਕੁਲ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਯੂਪਿਉਪਾ 
ਇਪਾੱਪਸ ((%% %%੦) ਹੈ । ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ 
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਬੜਾ ਦਿਲ ਖਿਚਵਾਂ, ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸੈ'. ਮੀ. 
ਲੰਬਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ 
ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ੈਬਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 
ਉੱਤੇ ਇਕ ਗੌਲ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰੀਟ੍ਰੇਕਟਾਈਲ ਕਲਗੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੁੰਝ ਲੰਮੀ, ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਬਾਗ਼ਾਂ, ਬੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੋ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਛੀ ਚਿਮਟੀ 
ਵਾਂਗ ਥੌੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਿਰੋ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ 
ਵਿਚ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੱਤਖ਼ ਵਾਂਗ ਚਲਦੇ ਜਾਂ 
ਦੰੜਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇਕ ਨੌਕ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀ ਫਿਰ ਪੱਖੇ 

ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਦੂਰੀ ਤਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਡੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਹ੍ਰ-ਪੇ' ਜਾਂ 'ਹੂ-ਪਂ-ਧੇ'. ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ . 

ਵਾਰ ਦੁਹਤਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੌਂ ਵਧ ਤਕ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਆਵਾਜ਼ ਕਢਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਅ ਲੈ'ਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਿਪਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ 
ਅੱਗੋ ਵਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਭੰਕ ਰਿਹਾ ਹੌਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇ 
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ਸਮੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ ਕੀੜੇ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਉਪੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਬਹੁਤੇ 

ਜਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਛੱਤ 
ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਟੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਿਚ 
ਬਣੀ ਖੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਢਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ - 
ਚੀਥੜੇ, ਵਾਲ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰਖਿਆ ਚੌਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬ੍ਰ 
ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ-ਅੰਡੋ-ਸੇਣ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 122; ਕਾ, ਬ. : 75 

ਹੁਨ £ ਹੁਨ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮੂਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਚਲਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿ- 

ਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹਨ :-- 
(1) ਉਹ ਹੁਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 372 ਤੋ 453 ਈ. ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ 

ਰੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਹਮਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਟਿੱਲਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ । 

(2) ਉਹ ਹੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 898 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਪੋਥੀਅਨ ਪਰਬਤਾਂ 

ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਸਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਿਆਰ ਕਹਾਏ । 

(3) ਸਫੈਦ ਹੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 420 ਤੋਂ 557 ਈ. ਤੱਕ ਇਰਾਨ 
ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ । 

(4) ਉਹ ਹੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ 
ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ । 

_ ਨੰ. 3 ਅਤੇ ਨੰ. 4 ਦੇ ਹੁਨ ਇਕੋ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹੁਨ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈ. ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਉ'ਗਨਯੂ 

ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਟਰੈਨਸਾਂਕ- 
ਸੀਏਨਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤ੍ਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 

ਪੱਛਮ ਵਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਾਲ ਵਿਚ ਜਾ 
ਕੇ ਦਮ ਲਿਆ । ਇਥੋਂ ਹੁਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ” 
ਐਟਿੱਲਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਪਤਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 
ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ । ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਿ- 

ਆਰ ਵੀ ਹੁਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰੀ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ । 

ਹੁਨ ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੌਕ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 
ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਸਮਝਦੇ 

ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੂਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕਾਲ ਹੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੁਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ 372 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੂ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਾਮੀਤ ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੈਸਪੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਸਟੈਪੀ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਤੌ' ਪੱਛਮ ਵਲ ਵਧਣੇ ਅਤੇ ਫੈਲਣੇ ਸ਼੍ਰ ਹੋਏ । ਕਈ ਲੌਕਾਂ 

ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੌਲਗਾ ਅਤੇ ਡਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ 
ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ 

ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਅਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 374 ਵਿਚ 
ਆਸਟਰੌਗਾੱਥ ਨਾਮੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੌਨ ਲਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਾਂ ਨੇ 
ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਿਤਾ ਅਤੇ ਡੋਨਿਤੇਤ ਤਤਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤਤ 

੧੧ 

ਵਚ ਗੰਹਣ ਵਾਲੇ ਕਥੀਲਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । ਅੱਧੀ 

ਭਦੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਮਨ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਗੋ 

293 ਹੁਨ 

1 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਮਨ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਦ੍ਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕੇ । ਸੈਨ 404 ਅਤੇ 405 ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਾਂ ਨੇ ਰੌਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੌਨੋਰੀਅਸ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿ 

1 

_ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਾਗ਼ੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕੇ । 209 ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ _ਡੈਨਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲਦੀਨ ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬੁਲਗ਼ਾਰੀਆ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਝ ਦੇਰ 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ । ਬੰਨ 2332 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹੁਨ ਰਾਜੇ 

'ਰੂਸ' ਜਾਂ ਰੋਗੋਲਜ ਨੇ ਰੌਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੀਉਡੌਸ਼ੀਅਸ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 
14,000 ਪੌ'ਡ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਾਜ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰੌਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 

ਪੈਦਾ ਹੌ ਗਈ । ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਦੌ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-- 
(1) ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਿਆ ਡੰਨਿਊਬ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ 

ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੂਸ 
ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । 

(3) ਕੁਝ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਨਾਹ ਲਈ । ਹੁਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਰੂਸ ਨੇ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ । ਥੀਉਡੌਸ਼ੀਅਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਰ੍ੂਸਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਟਿੱਲਾ ਅਤੇ ਬਲੋਡਾ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੱਗਾ । ਇਹ ਦੋਵੇ" 'ਰੂਸ" ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ । ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ 
ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ _ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੌ ਗਿਆ ਜਿਸ _ਅਨੁਸਾਰ-- 
(1) ਰੌਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਟਿੱਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਦੇਣਾ ਮੋਨ ਲਿਆ । 
(3) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ । (3) ਹੁਨ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕੇਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦਿਤੀ ਗਈ । ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿਥੀਆ, ਮੀਡੀਆ 

ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । 245 

ਈ. ਵਿਚ ਬਲੇਡਾ ਮਰ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਐਂਟਿਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕਰਝ ਸੀ । ਉਸ 

ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਮ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਥਰਮੋਪਲੀ ਗਲੀਪੌਲੀ ਵਿਚੋ” ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸਤੁਨਤੁਨੀਆ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਰੌਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ` ਤਿੱਗਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇਣਾ 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਤਾਵਾਨ ਦਿੱਤਾ 1 451 
ਵਿਚ ਐਟਿਲਾ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਇ੍ਰੀਨ 
ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ । ਇਕ 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4532 ਈ. ਵਿਚ ਐਟਿਲਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ 

ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਕਵੋਲੀਯਾ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪੌਪ ਲੀਉ 1 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲ-ਸਰ੍ਹਪ ਐਟਿਲਾ ਪਾਨੌਨੀਆ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਉੱਥੇ ਹੀ 253 ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ । ਥੌੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ 
ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ 
ਸੀ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਫ 

ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ । ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇਂ 
ਅਤੇ ਆਰਡਰਿਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਂ ਗਏ। 

ਪਾਨੌਨੀਆ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਨਿਟਾਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ 
ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । 
ਐਟਿਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਇਲਾਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਹੁਛ 

ਲੋਕ ਭੱਜ ਉੱਠ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਵਸ ਗਏ । 



ਹੁਬਲ (ਬੁੱਤ) 

`ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ਰੌਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਡਾਬਰੌਜਾ ਵਿਚ ਵਸ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰਾ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਕੌਨਿਆਂ ਵਿਚ । 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ । 

ਹੁਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਸਰੀ ਸਾਖ ਸਫੈਦ ਹੁਨ ਕਹਾਉ'ਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਪੰਜਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ'ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਸਕੰਦ ਗ੍ਪਤ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ! ਇਸ ਨੇ 
ਹੁਨਾਂ ਨੂੰ 455-467 ਈ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਂਜ ਦਿਤੀ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਫਿਰੌਜ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਲਖ਼ ਸੀ । ਸਕੰਦ ਗੁਪਤ ਤੌ ਹਾਰ ਖਾਣ 
ਮਗਰੋ” ਹੁਨ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਗਏ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ 
ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਸੰਨ 484 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ 
ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਤੌਰਮਾਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਲਤਨਤ 
ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, 
ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਤੌਰਮਾਨ ਨੌ 501 ਤੋਂ 
511 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧਿਰਾਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ 
ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ । ਰਾਜ ਤਰੰਗਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਵੀ ਤੋਰਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸਰਰਜ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਚੰਦਰਭਾਗਾ (ਚਨਾਬ) ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । 
ਉਸਦੇ ਗੁਰ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਗੁਪਤਾ ਸੀ । ਤੌਰਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋ” 
ਇਸਦਾ ਲੜਕਾ ਮਿਹਿਰਕੂਲ 511 ਤੋ 549 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ 
ਰਿਹਾ । ਉਸਨੇ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ । 
ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ । ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰ, ਮੱਠ 
ਅਤੇ ਸਤ੍ਰਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਉਸਦੇ ਜ਼੍ਲਮਾਂ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 
ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀਆਂ 
ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਸ਼ੌਧਰਨ _ਮਗਧ ਦੇ 
ਗੁਪਤ ਰਾਜਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਦੱਤੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕੀਤੀ 

- ਅੰਤੇ 528 ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 
ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ।_ਮਿਹਿਰਕੁਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 
ਕੰਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੀ । ਨਰ 
ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਦੱਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਿਰਕੁਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲ ਭੱਜ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 
ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋ ਉਸਨੇ ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ । ਮਿਹਿਰਕੁਲ ਵੀ 
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 
ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ । ਗਵਾਲੀਅਰ 
ਸ਼ਿਲਾਲੋਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਿਰਕ੍ਲ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ 
ਇਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ । ਮਿਹਿਰਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ । ਉਹ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਟਿਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨੀ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ 
ਸੀ । ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ ਤੋ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾਕੇ 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਰਖਦਾ ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਕੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕਾਲ ਬੱਦਲ ਆਏ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੋ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ 
ਲੱਗੀ । ਡਾ, ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨ ਲੌਕ ਖੂਨ-ਖ਼ਾਰ ਅਡੇ 
ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੌਕ ਸਨ ਜੌ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੈਪੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਅਤੇ 

ਪੰਜਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਨੇ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਸਾਸਾਨੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 
ਗੁਪਤ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੁਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ, ਨੱਕ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਛੋਟੀਆਂ ਛੌਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੌਕ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਮਾਜਮਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ੍ਰਨ ਕਰਨਾ, _ਕਤਲੋਆਮ ਕਰਕੇ 

ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ” ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦਾ 

ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ । 

ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਹਾਲਾਤ 

ਵਿਚ ਹੁਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਹੁਨਾਂ ਬਾਰੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ :--- 

(1) ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੌਖ ਜੌ ਮਹਾਰਾਜਾ .ਅਧਿਰਾਜ ਤੋਰਮਾਨ 
ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ । 

(2) ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖ ਜੋ ਮਿਹਰਕੁਲ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ 
ਤੋਂ ਪੈਦਰ੍ਹਵੇ' ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ । 

(3) ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਜੋ ਤੋਰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਤੋਰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ (778 ਈ.) 

ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਸਿਵਾਏ ਯਸ਼ੋਧਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਮੰਡੇਸਵਰ ਵਿਚ ਵੀ 

ਤੋਰਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਰਕੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ" ਹੁਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਥੌੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 

ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਬਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹਲੇ :--- 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗ੍ਰਪਤ ਸਲਤਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ । 
ਸਕੰਦ ਗ੍ਰਪਤ ਨੇ ਭਾਵੇ" ਹੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਉਸਦੇ ਉਤਰਾ- 
ਧਿਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ । ਉਹ ਹੁਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੌਟੀਆਂ 
ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ।-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । 
ਹੁਨ ਬੜੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸਨ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੌਮ ਲੈਦੇ 

ਸਨ । ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ । ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ 

ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਹੁਨ ਲੌਕ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਜਿਸ ਤੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ । 
ਹੈਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ 

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ । ਹ੍ਨਾਂ ਦੇ 

ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁੰਚਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਡੈਕਲਾਈਨ ਐੱਡ ਛਾਲ ਆਫ਼ ਰੋਮਨ ਐੱਪਾਇਰ--ਗਿੱਬਨ ; ਹਿਸਟਰੀ 

ਆਫ਼ ਮੁਗਲਜ਼--ਐਚ. ਐਚ. ਹਾਵਰਥ ; ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਲੋਟਰ ਰੋਮਨ ਐ (ਪਾਇਰ-- 
ਜੇ. ਬੀ. ਬੈਰੀ ; ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਗੁਪਤਾਜ਼--ਆਰ. ਕੇ. ਮੁਕਰਜੀ ; ਪੁਲੀਟੀਕਲ 

ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਏਨਸ਼ੀਏ'ਟ ਇੰਡੀਆ--ਰਾਇ ਚੌਧਰੀ; ਏਂ. ਇੰਡ, 

ਹੁਬਲ (ਬੁੱਤ) £ ਇਹ ਕਾਅਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਇਕ ਵੱਡਾ 
ਸਾਰਾ ਬੁੱਤ ਸੀ । ਇਸ ਥੱਲੋਂ ਖੋਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੋਰ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇ (8 ਹਿਜਰੀ/630 ਈ. ਵਿਚ) 
ਤੌੜਿਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸੈਗੋ-ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ 
ਦੇ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ । ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ 

ਤੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਤ, 

'ਜਹੜਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰਖਿਅਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ' ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਤੌੜ 

ਦੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-'ਸੱਚ ਆ 

'ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਝਰਠ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਝੂਠ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ ।' 
ਹ, ਪੁ.--ਡਿ. ਇਸ. 181 

ਹੁਬਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ 
ਹਬਲੀ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਸੰਨ 1855 ਵਿਚ ਇਥੇ 

ਹੁਗਰ ਪਾਲਕਾ ਬਣੀ । ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਭਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਦਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋ” 
ਬਨਾਂ ਇਥੋਂ" ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਹਨ । ਹੁਬਲੀ ਵਿਚ 37 

[ਦਰ, 37 ਮੱਠ, 17 ਮਸੀਤਾਂ, ਪਰੌਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਿਰਜਾ ਅਤੇ 

ਤਕ ਰੌਮਨ ਕੌਥੌਲਿਕ ਗਿਰਜਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆਰ੍ਵੀ” 

ਦੀ ਦੇ ਅਹਰਨੀ ਸ਼ੈਕਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੋਂ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 

।, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਯਾਰ ਹੁਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
336-1565 ਈ. ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਾਇਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1547 ਵਿਚ ਹੁਬਲੀ ਨੂੰ ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ 
7 ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1673 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 

_ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੰਨ 
675 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਸੱਯਦ ਖ਼ਾਂ ਤਾਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । 
ਨ 1685 ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਬਲੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ 
5ਆ । ਨਵਾਂ ਹੁਬਲੀ 1277 ਈ. ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੈਨ 

820 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੁਬਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਝ ਹੌਰ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ 

ਲੋ" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਦਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਥੇ 
7ਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਇਰ 

ਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ । ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀ` ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--526, 493 (ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ; 1981) 
159 20" ਉ. ਵਿਥ.; 755 05” ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 2217 

ਹੁਮਚਾ : ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਮੌਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 
ਗਰ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 21 ਕਿ. ਮੀ. ਪੂਰਬ ਵਲ 
। ਇਸ ਦਾਂ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਪੌਮਬਰਚਾਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਮਬਚਾ 
ਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਜੈਨ ਰਿਆਸਤ _ਦਾ ਸਦਰ- 
ਕਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਨਦੱਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ 
ਰਤ ਵੱਲੋ' ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ 
ਤੈ ਖੰਡਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

(ਚਾ ਵਿਖੋ ਬਣਿਆ ਮੱਠ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ 

[ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ । 

13? 50' ਉ. ਵਿਥ.; 75? 10 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁੰ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 223 

ਹੁਮਾ : ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਪੰਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਉ' ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋ” 
ਗ ਦਾ ਉਦੇ ਹੌਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ 

ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ । ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈ 

995 ' ਰ੍ ਹਮ 

ਕਿ ਇਹ ਪੰਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਣ ਸਮੇ ਇਸ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪ.--ਮ. ਕੌ, $ -ਪ. ਕੌ, 1 : 378 

ਹੁਮਾਯੂੰ : ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਮੁਹੈਮਦ ਬਾਬਰ 

ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਹੁਮਾਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ੀਆ 

ਪਤਨੀ ਮਾਹਮ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ,6 ਮਾਰਚ; 1508 ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਇਕ 

ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ, 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 1533 ਤੋ 

1539 ਤੱਕ ਇਹ ਬਦੱਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ । ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 

ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 

ਇਹ ਮ੍ਰਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਇਸ ਨੇ ਆਗਰੇ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਖਾਂਡਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 

ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ, 

1537 ਵਿਚ ਇਹ ਬਦੱਖਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੌ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । 1530 ਈ. ਦੀਆਂ ਗਰ- 

ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਆਰਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਗੈਭੀਰ ਹੋ ਗਈ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ । ਸੰਜੌਗਵਸ ਹੁਮਾਯੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆਂ ਤੇ 

ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਅੰਤ 36ਦ ਸੈਬਰ 1530 

ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 

ਬਾਅਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । 
ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੌਗਠਤ ਸਾਮ- 

ਰਾਜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੌਗ ਫੌਜ ਵਿਰਸੇ ਵਜੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ 

ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ, 

ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਾਮਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ 

ਸੀ । ਤੈਮੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 

ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੌਧਾਰ, 

ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ 

ਮਿਲਿਆ । ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਉਸਨੂੰ ਮੈਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹ੍ਮਾਯੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਫਿਰੌਜ਼ਾ 

ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੌ ਬਚਾ ਲਿਆ । 

ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ 

ਮੁੱਖ ਸਨ । 
ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ 

ਦੀ ਦਾਦਰਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾਰ (ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 1531) ਅਤੇ 

ਦੀਨ-ਪਨਾਹ ਨਾਮਕ ਨਗਰ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ. ਸ਼ਾਸਕ 

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਲਾਇਕ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੈ 

ਮਹੱਤਵ-ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਮਾਲਵਾ, ਰਾਯਸੀਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ 

ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣ' ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਸ਼- 

ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ 

ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਤਨ 

ਰਾਹੀ' ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਵੰਬਰ, 1534 ਵਿਚ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ 

ਕਿਲੇਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰਚਨਾ 
ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿਤੌੜ ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਲ 



ਹੁਲਕਰ 

ਵਧਿਆ । ਮੰਦਸੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇ' ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 
ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ -ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਡਰ 
ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ । ਹੁਮਾਯੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 

ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਯੂ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਰਣ ਲਈ । ਬਿਨਾ 
ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਮਾਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ 
ਆ ਗਿਆ _ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁ- 
ਕਤ ਕਰਕੇ ਹੁਮਾਯ੍ਰੰ ਆਪ ਮਾਲਵੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ- 
ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੌਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਤੀ-ਅੰਦੌਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਥੇ" ਨੱਠਣਾ 
ਪਿਆ । ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 1537 ਈ. ਵਿਚ ਆਗਰੇ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣਾ ਪਿਆ । 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ _ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ । ਸੰਨ 1537 ਵਿਚ ਹੁਮਾਯੂੰ 
ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ । ਰ'ਹ ਵਿਚ ਚੁਨਾਰ 
ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ । ਮਨੇਰ 
ਵਿਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ 
ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਬਗਾਲ ਵਲ 
ਵਧਿਆ । ਸ਼ੋਰ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੌੜ ਉਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਂ ਗਿਆ । 
ਹੁਮਾਯੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੌੜ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 
ਭਾਗ ਵਲ ਕੇਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ 
ਭਰਾ, ਹਿੰਦਾਲ ਬੰਗਾਲ ਤੋ ਨੱਸ ਕੇ ਆਗਰੇ ਪਹੌਚ ਗਿਆ । ਕਾਮਰਾਨ 
ਵੀ ਆਗਰੇ ਆ ਗਿਆ । 1539 ਈ. ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹ੍ਮਾਯੂੰ ਗੌੜ 
ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ । ਚੌਸਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ 
ਵਿਚ 36 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ । ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ 
ਹੁਮਾਯੂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਨਿਜ਼ਾਮ” ਨਾਂ ਦੇ ਭਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਆਗਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਭਹ 'ਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਠਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ 
ਮਿਲੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ 
ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਗਰੇ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਮੁੜ 
ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 
(37 ਮਈ, 1540) ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਇਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਹੁਮਾਲ੍ਹੈ 
ਆਗਰੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ । ਇਥੇ ਵੀ ਇਸਦੇ -ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 
ਇਸਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ- 
ਪੂਤਾਨੇ ਵਲ ਜਾਣਾ ਪਿਮਾ । ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਰ੍ ਰ੍ 

21 ਅਗਸਤ, 15431 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹ੍ਮਾਯੂਰ ਨੇ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ 
ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ । ਮਈ, 1542 ਵਿਚ ਇਹ ਜੋਧਪੁਰ ਗਿਆ । ਉਥੋਂ” 
ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਾਲਦੇਵ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ _ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ 
ਭੋਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 1 ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ 
ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ.ਕਿ ਮੱਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਦੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ 

ਕਰ ਲਵੇਂ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ੋਰਸ਼'ਹ ਦਾ ਦੂਤ ਜੌਧਪ੍ਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕ ਸੀ । 
ਹੁਆਯੂੰ ਨੂੰ ਅਮਰਕੌਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ । ਇਥੇ 15 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 
1542 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸ 
ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਇਰਾਨ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ । 

ਇਰਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤਹਮਾਸਪ 
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ਨਾਲ ਹੁਮਾਯ੍ਰੰ ਦਾ ਮਤਭੇਂਦ ਹੋਂ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਮਾਯ੍ਰੋ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਅਧਿ- 
ਕਾਰ ਕੀਤਾ । 1545 ਤੋ 1553 ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਦੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 
ਅਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਸਮੇ` ਸ਼ੋਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਲਾਮਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੈਤ 

ਸੂਰ ਵੱਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ । ਨਵੰਬਰ 1554 ਵਿਚ 
ਹੁਮਾਯ੍ੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ 

ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੇ 
ਤੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬੈਰਮ ਖ਼ਾਂ 
ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 
ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਮਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੋ 26 
ਜਨਵਰੀ, 1556 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੁਮਾਯੂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ । ਮੁਗ਼ਲ ਸਭਿਆ- 

ਚਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇਸਦ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦ!ਨ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ- 
ਕਾਲ ਦਾ ਵਧੋਰੇ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ 
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ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮ੍ਰਗ਼ਲਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ 
ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੌਗਦਾਨ ਨਹੀ” ਪਾ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ- 

ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਭਾਵ ਆਲਸ, ਵਿਲਾਸਤਾ, 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ _ ਨਿਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਅੰਧ- 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 

ਹਮਾਯੁੰ ਚੰਗੇ ਡੀਲ-ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਣਕਵੰਨੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਕ 

ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। 

ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ । ਹਿਸਾਬ ਜੌਤਸ਼ ਤੇ ਨਛੱਤਰ . 
ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੌਣ 

ਉਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਫ਼ੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੌ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ । ਇਸਨੇ 
ਇਕ ਸ਼ੀਆ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਦਾਰ ਸੀ । 

ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਭਵਨ _ਨਿਰਮਾਣ-ਕਲਾ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ, 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਮ- 

ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ 

ਪੁਤਰ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ । 
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ਹੁਲਕਰ : ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 

ਨਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ । ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਂ 18ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋ` ਮਲਹਾਰ ਰਾਓ ਹੁਲਕਰ (1694- 

1766) ਜੌ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਰਾਠਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਘੜ 
ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ _ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 

ਉਪਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੁਲ- 

ਕਰ 19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 
1804 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਲੌਕ ਕੌਲੋਂ' ਬ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ । ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਹੁਲਕਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 1906 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਆਪਣੇ 

ਪੂਰਵਜ ਦੇ _1996 ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋ ਗੱਦੀ ਉਪਰ 

ਬੈਠਿਆ ।  “! 
ਹ. ਪੁ.--ਨਿ. ਕ. ਯੂ ਬਾ. 3 : 770 
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ਹੁਲਿਆਰ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਮਕੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 
ਚਿਕਨਾਯਕਨਹਲੀ ਤੋਂ 22 ਕਿ. ਮੀ, ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 

ਇਥੋਂ ਮਿਲੋ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖਾਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ 

ਇੰਜ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਸੀ । 
16ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਗਲਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਸੀ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ । 
ਸੰਨ 1880 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੂ.---ਇੰਪ. ਗ. ਇਡ 13 : 223 

ਹੁਲੀ : ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੈਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ 
ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੌਨਦਤੀ ਤੋਂ 8 ਕਿ. ਮੀ. ਪਰਥ ਵਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 
ਇਥੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਡਰਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 
ਮੋਜੂਦ ਹਨ । ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ 
ਜੈਨ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖ, ਇਕ ਅਜੀਬ 

ਨਾਗਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗਨਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1674 ਵਿਚ ਹੁਲੀ ਕਿਲਾ ਸ਼ਿਵਾ 

ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇ ਇਸ ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਹੁਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਦਾ ਭਰੌਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀ' ਕਰਨਗੇ । ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲੀ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 

ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਕਿਲੋਂ ਦੇ ਕੌਲ” ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ । 22 ਅਗਸਤ, ਨੂੰ ਲੈਫਟੀ- 
ਨੈੱਟ ਕਰਨਲ ਕੈਪਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ । 

15? 45" ਉ. ਵਿਥ.; 75” 107 ਪੁ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 223 
ਹੁਟਨ, ਅਰਨੌਸਟ ਅਲਬਰਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਇਸ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ 

ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਨਵੰਬਰ, 1887 ਨੂੰ ਕਲੀ- 

ਮੈੱਨਸਵਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਈ 
ਲੌਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਲੋਖ ਲਿਖੋ । ਹਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ-ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਦਰ ਬਣਾਇਆ 1 
ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੀ 1913 ਤੱ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 
1930 ਤੋ' 1954 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । “ਦੀ 
ਐੱਸ਼ੀਏ'ਟ ਇਨਹੈਬੀਟੈ'ਟਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਕੈਨੇਰੀ ਆਈਲੈਡਜ਼' (1925) 
ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਕਿਰਤ ਸੀ । ਸੈਨ 1930 ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਇਸ ਨੇ ਸੈਯੂਕਤ ਰਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋ ਸਰਵੇਖਣ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਸਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੌ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ 
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ' (1939) ਅਤੇ 'ਕਰਾਈਮ ਐੱਡ ਦੀ ਮੈਨ' (1939) 

ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ-ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇ 'ਅਪ ਫਰਾਮ ਦੀ .ਏਪ' (1930), ,'ਏਪਸ- 
ਮੈੱਨ ਐੱਡ ਮੌਰਨਜ਼' (1937), 'ਵਾਇ ਮੈੱਨ ਬੀਹੇਵ ਲਾਈਕ ਏਪਸ 
ਐੱਡ ਵਾਈਸ-ਵਰਸਾ' (1940) ਅਤੇ 'ਮੈਨਜ਼ ਪੂਅਰ ਰਿਲੋਸ਼ਨਜ਼' 
(1942) ਆਦਿ | 

3 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 1 
ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ. 5 : 123 0, 

ਹੂਵਰ, ਹਰਬਰਟ ਕਲਾਰਕ 

ਹੁਪਰ, ਹੋਰੇਸ ਐਵਰੈਟ : ਇਹ ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਟੈ- 

ਨਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਵਰਸੈਸਟਰ 

ਵਿਖੋ 8 ਦਸੰਬਰ, 1858 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ 'ਰਾਜਾ, 

ਰੂਪਰ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨਵਿਚੋ” ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਗਲੀ 

ਵਿਦਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੌਤ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲ- 

ਰਕ ਵਜੋ ਕੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋ ਡੈਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 

ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ । 1893 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ 'ਸੈੱਚਰੀ 

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ' ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤਾ । _ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਰ_ਪ੍ਰਕਾ- 
ਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸਨੇ 'ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ' ਨੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕੋਲੋ” 
ਲੈ ਲਏ । ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾਉਣ 

ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ “ਟਾਈਮਜ਼' (ਲੰਡਨ) ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀ” ਵਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । 

1903 ਵਿਚ ਹ੍ਰਪਰ ਨੇ 'ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ' 
ਦੀ ਸਮੁੱਚੋ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀ” ਐਡੀਸ਼ਨ _ਤਿਆਰ _ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕਿਆ । ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ 1910-11 ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਛਪ 

ਗਈ । ਮਾਹਿਰ ਵਿਕਰੇਤੇ ਅਤੇ ਦਲੋਰ ਵਿਉ'ਤਕਾਰ ਹੂਪਰ ਦਾ ਝ੍ਕਾਓ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਸੀ । ਜਦੋ 13 ਜੂਨ, 1922 ਨੂੰ ਬੈਡ- 

ਫ਼ਰਡ ਹਿਲਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 'ਨਿਊਯਾਰਕ 
ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ 
ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਬਰੁਤ ਸਾਰੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ 
ਰਿ -ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੌ ਇਸਨੇ ਜਨਤਕ । ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ।' 

- ਪੂ --ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 730 

ਹੁਰ : ਅਪਸਰਾਂ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, 
ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਂ 
ਯੌਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੋਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਨ੍ਸਾਰ ਬੋਖੰਫ਼ 
ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੁਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਤਨੀਆਂ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਅਪਵਿਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨਕ 
ਨੂਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ 
ਪਰਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀ ਛੂਹ ਸਕਦਾ । ਸਗੈਰਿਕ ਸੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ” 

ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 
ਉਤਲਾ ਮਾਸ ਸਤੱਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਹ.ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. ? ਸ਼ਾਂ. ਐਨ. ਇੱਸ, 141 

ਹੂਵਰ, ਹਰਬਰਟ ਕਲਾਰਕ : ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) 
ਦਾ 33ਵਾਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ 
ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਆਈਓਵਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ, 
1872 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਜਦੋ 

ਇਹ ਛੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ 

[ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਲੌਕ 

ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ । ਇਸਦੀ ਮਾਂ 

_ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ 

ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਮਾਂ ਪਿਛੋ 

ਇਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ _ਇਸਦੇ 
ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਰਬਰਟ ਕਲਾਰਕ ਹੂਵਰ 
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ਕਿ ਨਿਉਂਬਰਗ ਓਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । 
1895 ਵਿਚ ਹੂਵਰ ਸਟੈਨਫ਼ਰਡ ਤੋਂ ਗਰੈ ਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ 

ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਇਹ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
ਲੂਈ ਜੈਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਅਕਤੂਬਰ, 1897 
ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬੀਵਿਕ ਮੌਰਿੰਗ ਐੱਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆਂ । 
ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇ" ਸੰਗਠਤ ਬਿਉਰੋਂ 
ਆਫ਼ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਅਗਸਤ, 1914 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਛਿੜ ਜਾਣ ਸਮੇ ਹੂਵਰ 
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮੇਂਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ । ਅਪਰੇਲ, 
1917 ਵਿਚ ਸੌਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਣ ਤੇ 
ਹੁਵਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਵਡਰੌ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, 
ਸ਼ੂਗਰ ਈਕਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੌਰਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੌਰਡ ਨੂੰ ਸੈਗਠਤ 
ਕੀਤਾ । ਮੰ ਰ੍ ੍ 

1921 ਵਿਚ ਹੂਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਨ ਜੀ. ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੈਤਰੀ 
ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ 
ਕੀਤਾ । 1922 ਵਿਚ ਹੂਵਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀ- 
ਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । 

ਅਗਸਤ, 1927 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਵਿਕ ਕੂਲਿਜ ਦੇ ਦੌਬਾਰਾ 
ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋ' ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੂਨ, 1928 
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੰਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਜੋ ਕਿ ਕੈਨਜ਼ਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ) 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੌਣ ਲਈ ਹੂਵਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ 
ਕਰ ਦਿਤੀ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 7 ਭਾਸ਼ਨ 
ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ । ਮਾਰਚ, 1929 ਵਿਚ ਇਸਦੇ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ” ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਂ ਸਨ । 1929 ਦੀ 
ਪੱਤਝੜ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਰੇ'ਜ ਵਿਚ ਪਤਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਵਿਚ ਮੌਦਵਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੌਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ । ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 1930 ਵਿਚ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ 
ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੌਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫ਼ਾਰਮ ਬੋਰਡ ਤੋ“ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ 
ਇਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੌਜ਼ਗਾਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ । 

1932 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੌਣ ਲਈ ਦੌਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫਰੈਕਲਿਨ ਡੀ ਰੁਜ਼ਵੈਲਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਾਰਿਆ । ਦ੍ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਿਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦ 
ਫ਼ੰਡਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਛੰੌਟੀ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ (1922) ਲਿਖੀ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਿਛੋ" ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਉਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ 20 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1964 
ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 123 

ਹੋ, ਆਲੀਵਰ ਪੇਗੀ : ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ 
ਫ਼ਾਂਸਿਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਥਰਾਟਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਮਈ, 

1846 ਨੂੰ ਸਾਲੂਡਾ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 1870 

ਵਿਚ .ਯੂਰੀਕਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਲਿਨਾਂਇਜ਼ ਤੋ" ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ 

ਸਾਲ ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ।ਸੌਨ 1874 ਤੌ 1876 ਤਕ ਆਸਕਾਲ੍ਸਾ ਕਾਲਜ. 
ਆਈਓਵਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 1877-1878 ਤਕ ਐਬਿੰਗਡਨ ਕਾਲਜ, 
ਇੱਲਿਨਾਂਇਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ !879 
ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਟਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂ 
ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਇਸ ਨੇ 1892 ਤਕ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1895-1897 ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਫੀਲਡ ਮਿਊਜ਼ੀ- 
ਅਮ ਆਫ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਉਰੇਟਰ (ਜੀਵ- 

ਵਿਗਿਆਨ) ਲਗਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ 1901 ਤੋ" 1907 ਤਕ 
ਇਸ ਨੇ ਨਿਉਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਨੈਚੁਰਲ 

ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1912 ਤੋ 1926 ਤਕ ਇਸ ਨੇ 
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਾਰਨੇਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰੀ ੜ੍ਰਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਖੌਜ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਕੈਨਜ਼ਾਸ (1884- 
1888), ਇੰਡਿਆਨਾ (1891-94 ਅਤੇ 1911-12) ਅਤੇ 
ਆਈਓਵਾ (1911-13) ਵਿਖੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ. ਦੇ 
ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ । 

ਹੋ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸਿਲ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ :--- 
'ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਐੱਡ ਕੈਟਾਲਾਗ ਆਫ਼ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸਿਲ ਵਰਟੀ- 

ਬਰੇਟਾ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ' (1902); ਦੀ ਫ਼ਾਂਸਿਲ ਟਰਟਲਜ਼ 
ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (1908); 'ਪਲਾਈਸਟੌਸੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ 
ਇੰਡੀਆਨਾ ਐੱਡ ਇਟਸ ਵਰਟੀਬਰੇਟਸ (1912); 'ਪਲਾਈ- 

ਸਟੋਸੀਨ ਮੋਮਲਜ਼ ਆਫ਼ ਆਈਓਵਾ (1914)' ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਲਾਈਸਟੋਸੀਨ ਯੁਗ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਤਿਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ । 
ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੈਬਰ, 

ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 190 

1930 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ 

ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ 2 ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਰਾਜ ਦੀ 
ਐਡਮਜ਼ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੋਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ” 
590 ਮੀ. ਤੌਂ ਉੱਚਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 1872 ਵਿਚ 

ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਸੇੱਜੂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅਨਾਜ 
ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ 

ਯੋਤਰ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਏਅਰ ਕੌਡੀਸ਼ਨ 

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਸਥਾਪਤ 

ਹਨ । 

ਇਥੋਂ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ (1882), ਮੇਰੀ ਲੋਨਿੰਗ ਸਕਲ ਆਫ਼ 
ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੈਕੂਲੋਟ ਕਾਂਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮਾਨੈਸਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ- 
ਬਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਦੀ ਹਾਉਸ ਆਫ 
ਯੈਸਟਰਡੋ' ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂ-ਗਰਭੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 7 ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 6. ਕਿ, ਮੀ, ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਲ- 



ਜਲਦ ਛੋਵੀ': 

ਰਿ ਦੇ ਜੋਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਡੀਪ੍ਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅਡਾ 
ਤੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--23,045 (1980) 
409 35" ਉ. ਵਿਥ,; 98793" ਪੁੱ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ--ਐਨ.ਬ੍ਰਿ. 11 : 248; ; ਐਨ. ਅਸੈ, 13 

ਹੋਸਟਿੰਗਜ਼, ਫ਼ਾਂਸਿਸ ਰਾਉਡਨ : : ਇਹ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕ 
ਮਤੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਦਸੰਬਰ, 1754 ਨੂੰ ਸਰ 

ਤਾਹਨ ਰਾਉਡਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਹੈਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੌਰਡ 
ਵਖੌ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ੧771 ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ 

1 ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋਗ ਵਿਚ ਉੱਘੀ ਸੇਵਾ 
ਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1783 ਵਿਚ ਬੈਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ । 
793 ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਲ ਆਫ਼ ਮੌਇਰਾਂ 

[ਣਿਆ । 

1813 ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

'ਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੰਦਰੂਨੀ 
`ਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਰਨੈਲ 
'ਬਤ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਬੈਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ 

]ਤਾ । ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ 

ਤੇ ਪਿੰਡਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 

7ਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ 

[ਆ । 1817 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕਵਿਸ ਬਣਾ 
ਰੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰਧਾਰੇ 
ਭਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ 1819 ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ 

$ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ 1821 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 

ਦਿੱਤਾ । 1824 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ 

ਤਾ, ਜਿੱਥੋ ਕਿ 38 ਨਵੰਬਰ, 1826 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਡਰ. 11 : 152 

ਹੇਸਟਿਗਜ਼, ਵਾਂਰਿਨ : ਵਾਰਿਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 
7 ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਦਸੈਬਰ 

732 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਲਿਆ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ 
ਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਰਿਨ 1750 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 
'ਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਦਕਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 

ਰਤੀ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਹਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੌ 11 ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਕੌਸਲ ਦਾ 

ਕਰ ਸੀ । ਇਸ ਤੌਂ` ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮ 
ਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਚੋਖਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ । 1784 ਈ. ਵਿਚ 

ਹ ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਮਦਨੀ 

ਹੀ' ਕੋਈ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਗ੍ਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਸਾ ਇਸ 
ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 1769 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ 
5 ਇਸਨੇ ਮਦਰਾਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਣ 
ਮੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਤੋ ਦੋ ਸਾਲ 
ਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ 
ਦੇ ਤੇ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 
/ਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 

1. ਅਜਿਹੇ ਸ੍ਰਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 

'ਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸੈਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ 
ਇਸਦੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੌਰਦਾਰ ਵਿਰੌਧਤ/ 
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ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ (ਸਰ) ਫਿਲਿਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸੀ । ਉਸ 
ਨੂੰ ਇਸਨੇ 1780 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮ੍ਠਭੇੜ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ 
ਸੀ । ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋ" 1785 ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਤ੍ਰੌਤ ਹੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅਤੇ 

ਹੌਰਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1788 

ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼੍ਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਸ਼ ਲਾਏ 
ਗਏ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਰੇ 
ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੌਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 
ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 70,000 ਪੌਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ 
ਉਪਰੰਤ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮਿਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ 
ਸਕਣਯੋਗ ਹੋਇਆ । ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਿਲ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੌਣਗੇ 

ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਵਾਰਿਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੀ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਵ੍ ਐਨ. 6 : 295 

ਹੇਸੀ ਮੱਖੀ : ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੱਖੀ 
ਡਿਪਟਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਸਡੌਮਾਈਅਡੀ.(6£60%9707492) ਕੁਲ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਮੋਯਟੀਓਲਾ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈ- 
ਟੋਫੇਗਾ ਡੋਂ ਡੋੱਸਟ੍ਕਟਰ (407੬1/60/0 97 2%9/6700428 .4651700/677 

ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੈਮਪਲ ਇਹ ਮੱਖੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ੋਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨ੍ਕ- 

ਸਾਨ ਪਰੁੰਚਾਉੱਦੀ ਹੈ । 

ਗ੍ੜ੍ਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਗ ਦੀ ਮਾਦਾ ਮੱਖੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲਾਲ 

ਰਗ ਦੇ, 250-300 ਤਕ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਡੇ ਕਣਕ, ਜੌ ਜਾਂ 

ਰਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੋ ਬੂਟਿਆਂ ਉਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਰੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਰਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਬ੍ਰਟਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਉਤੇ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋ' ਬਾਅਦ 

ਕੈਪਸਿਊਲਾਂ (ਪਿਊਪੇਰੀਆ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਉ- 
ਪੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲਗ਼ ਮੱਖੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਬਾਲਗ਼ 

ਮੱਕੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 

ਦੀਆਂ ਹਨ ।ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਪਿਉਪਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਢੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟਦੀ ਹੈ । ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਮੁੜ ਬਾਲਗ਼ 

ਮੱਖੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ 

ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਫਾਲਤ੍ਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਮੱਖੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ 

ਫ਼ਸਲ ਪਿਛੇਤੀ ਬੀਜਣ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਮੱਖੀਆਂ 

ਨਿਕਲਣ, ਅੰਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਵਧਦੀ 

ਹੈ । ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧਕ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਡੂੰਘਾ 
ਹਲ ਵਹ ਕੇ ਮੁੱਢੀਆਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੌ” 

ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 5 : 18 

ਹੇਹਰ (ਹੇਹਰਾਂ) : ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੌਟ ਲਖਪਤ ਤੋ” 13 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਂਸਲੇ ਉਤੇ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਭਾਂਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇਸ' ਪਿੰਡ ਸਹੁਰੇ ਸਨ । ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇਥੇ 

ਹੋਈਂ ਸੀ । ਇਥੇ ਉਸ' ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਰੋਈ ਹੈ । 
ਹ. ਪ.--ਮੈ. ਕੋ: 280' 

ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰ- 
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ਹੇਹਰ (ਹੇਹਰਾਂ) : ਪ੍ਰਰਬੀ ਖੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਤਹਿ- 
ਸੀਲ`ਜਗਰਾਉ` ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕੀਮਾਨ ਤੌੱ 

10 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫਾਸਲੋਂ ਤੇ ਹੈ । ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾਂ 
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 
ਦਸਵੇ' ਗੁਰ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ । ਇਥੇ ਉਹ ਪਲੰਘ ਮੌਜੂਦ 

ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਰੋਇਆ ਸੀ । ਇਥੋ 
ਇਕ ਭਾਰੀ ਗੁਰਦਵ/ਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੈਗਤਾਂ ਜੁੜ- 

ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪਰ.--ਮ. ਕੋ 

ਹੇਕ (ਮੱਛੀ) : ਕਾਂਡ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗੈਡਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਵੱਡੀ, ਸਮੋਦਰੀ ਮਰਲ੍ਹਚੀਅਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ 'ਹੇਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ 

ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕ੍ਰਲ ਮਰਲੂੂਚਿਡੀ ਵਿਚ ਰਖਦੇ 
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ਵੱਲ 

ਚਾਂਦੀ ਰੋਗ! ਹੇਕ (4427/066/45 57/716075) 

ਹਨ । ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਅੰਧਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੋਨੋ” ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਾਂਤ 
ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦੌਦ 
ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਦੋ ਪਿੱਠ ਖੰਭੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 

ਟੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਛ ਖੈਭੜਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਟੱਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦ! ਹੈ । ਪੈਲ- 
ਵਿਕ ਖੰਭੜੋ, ਪੈਕਟੋਰਲ ਖੰਭੜਿਆਂ ਤੋ" ਅੱਗੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੁਰਤੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਮਾਸ ਬਹ੍ਤ ਨਰਮ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀਆਂ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰੀ 
ਹੇਕ (34/2/0676 ਨ270220%5) ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.1 ਮੀ. 

ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਰੈਗੀ ਹੇਕ (49. 
_ 2/0੬ਗ%) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ _ ਅਫ਼ਰੀਕਾ _ਦੀ __ਸਟਾੱਕਫ਼ਿਸ਼ /-6. 
47656) ਹਨ । ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਰਲ੍ਹਚੀਅਸ 

ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੌਰ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੀ 
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਯੂਰੋਫ਼ਿਕਿਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 844 

ਹੇਗ : ਹੇਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਰੈਵੈੱਨ ਹੇਗ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਹਾਲੈ'ਡ (ਨੀਦਰਲੈ'ਡ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ 
ਹਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ 
ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ 

ਉੱਤਰੀ-ਸਾਗਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਡੁ 

ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ _ਚੌੜੀਆਂ `ਸੜਕਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਛੇ 

ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੈ 

ਡੀਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ 

ਵਲੰਦੇਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹੇਗ 1242 ਈ. ਵਿਚ ਹਾਲੈ'ਡ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਾਉਟ ਵਿਲੀਅਮ 

ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੌਠੀ ਸੀ । 1249 ਈ. ਵਿਚ 

ਕਾਉ'ਟ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਖੰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਹੌਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ 

ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਹੇਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ । 1581 ਈ. ਵਿਚ 

ਹਾਲੈ'ਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟਸ 

ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ 

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੱਝ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ 1811 

ਈ. ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਇਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੀ । 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1280 ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਡਰਜ਼ਾਲ 

(ਹਾਲ ਆੱਫ਼ ਨਾਈਟਸ) ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੇਟਸ 

ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਲੀਨ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਾਜਦ੍ਰਤ ਘਰ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 1633 ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਰਿਤ ਸ਼ਇਸ ਮਹਿਲ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿਤਰ-ਕਲਾ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੈ । ਇਸ ਅਜਾ- 

ਇਥ ਘਰ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਫੇਗ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਕਾ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, 

ਮੈਸਡਾਗ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ 19ਵੀ” ਸਦੀ 

ਦੀ ਚਿਤਰਕਲਾ ਦੇ ਨਮਹਨੇ ਹਨ) ਹਨ । 1798 ਈ. ਦੇ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹੀ 
ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਿਚ 1,000,000 ਤੋਂ" ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ 

ਹਨ । ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ 1948 ਈ. ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਸੀ 

ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਥੋ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚਿਯੂੂਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ 

ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ । ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1903 ਈ. ਵਿਚ ਐੱਡਰੀਉ 
ਕਾਰਨੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋ` ਦਿੱਤੇ ਗਏ _15,00,000 ਡਾਲਰ 

ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ । 
ਹੇਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਭਿਅ'ਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਫੌਜੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਉਚੇਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕਾ- 

ਦਮੀ, ਪੁਰਾ ਲੇਖ ਭਵਨ, ਰਾਇਲ ਥੀਏਟਰ, ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇ 

ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ । 

ਹੇਗ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ 
ਇਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ੇਵਰ, ਫ਼ਰਨੀ- 

ਚਰ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਸਿਲੇ-ਸਿਲਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਟੌਪ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਚਾਕਲੋਟ, 
ਖ਼੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਛਾਪੇਖ਼ਾਨੇ 

ਆਦਿ । ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ : ਸ਼ਹਿਰ--454,300 (1982) ; ਮੈਟਰੌਪਾਲੀਟਨ 

ਖੇਤਰ 677,962 (1982) 
52” 06“ ਉ. ਵਿਥ.; 4? 18” ਪ੍ਰ, ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ੍ਰਿ 10 :1112) ਕੌਲ, ਐਨ. 9 : 160 

ਹੇਗ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰਸਾਂ : ਇਹ ਦੌ ਐਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 

ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਦੇ ਹੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 1899 ਅਤੇ 1907 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੈਗੀ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ 

ਸੀ । ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਢੇ ਵਧਣ ਦਾ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ' 361 ` ਹੇਗਛ, ਜਾਰਜ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫ਼ ਡ੍੍ਕ 

ਸੱਟਾ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ 'ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ _ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ` ਲਿਖਣ ਤੌ' ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ 
ਅਮਰੱਥਾ ਤੇ ਰੌਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਔਕੜਾਂ ਸਬੈਧੀ ਅਨੇਕਾਂ 

ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੌਲਸ ਦੂਜੇ ਨੇ 1898 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ _ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 
ਕਾਂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1884 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ' ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 
ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 834 
ਮਾਦਿ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੇਗਰਜ਼ਟਾਉਨ : ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 

ਮਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ _ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ _ ਮੱਧ ਸੋਰੀਲੈੱਡ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ 
ਤੈ । ਅਜਿਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਗ ਵਿਖੋਂ 1899 ਵਿਚ ਹੌਟੀ । ਇਸ ਵਿਚ _ ਖਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 110 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੇ ਬਲਿਯੂ ਰਿਜ ਅਤੇ 
ਜੂਰਪ,.ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਭਾਵੇ” ਐਨਘਿਨੀ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਬਰਲੈਂਡ਼ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕੌਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਨੀਰ ਜੋਨਾਥਨ(ਹੇਗਰ ਨੇ 1762 ਈ. ਵਿਚ. ਰੱਖੀ ਅਤੇ 
ਭੜਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਐਲਿਜ਼ਬੱਥ ਟਾਊਨ ਰੱਖਿਆ । 
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਘਤਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ _ਇਸ _ ਪੁਰ 1814 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ _ਹੇਗਰਜ਼ ਟਾਊਨ 
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕ ਸਥਾਈ 'ਸਾਲਸੀ- _ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਲੌਕ ਇਸਨੂੰ ਹੇਗਰਜ਼ 

ਫੈਸਲਾ-ਅਦਾਲਤ' ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿਕੇ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 
ਮਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲ/ਵਾ ਝਗੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਪੰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਖਾਨਾਜੌਗੀ ਸਮੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਂ ਦੁਆਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮੈਦਾਨ 
ਦੂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੀਉਡੌਰ ਰ੍ਰਜ਼- ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਇਹ_ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੌਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੌਰਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 1907 ਵਿਚ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ` ਰਿਰਾ । ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਓਹਾਈਓ ਰੋਲ ਰੌਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 

ਹਈ । ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਸੈਮੇਲਨ _ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ । ਇਥੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਪੜਾ, 
ਵਚ ਵੀ ਆਮ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਪਰ ,ਝਪ ਆਰਗਨਜ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟ-ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 
/ਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ“ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਅੰਤੇ ` ਹਦ ਰੈ। 
ਤਦੇਸੀ ਰਿਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਨ ਆਦਿ __ 
ਤੇ ਪਾਬੈਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜੰਗ ਸਮੇ` ਨਿਰਪੱਖ 

ਹੀ ਇੰ ਸਿ ਟ ਮਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਿ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸਨ । 
ਗਰੈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਕ ਐਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਇੰ, 
ਗਈ । ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ- _?'ਬਾਂਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ 34, 132 ਸੈ, ਖੋ. 113086 (1980) 

ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 395 38' ਉ. ਵਿਥ.;77" 43 ਪੂ. ਲਬ, 
ਰੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੌੜ੍ਰੋ ਸਮੋ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੁਲਾ- ਇਤਿ ਸਿ ਦ 
ਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੇਗਲ, ਜਾਰਜ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫ਼ੈੱਡ੍ਰਿਕ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ 
ਨਯਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕੀ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ _ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ, 1770 ਨੂੰ ਸਟੱਟ- 
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ _ਗਾਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਫੂਬੰਗੈਂ' ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਧਰਮ 

ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਨ । ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾ- 
ਹ.ਪੁ.--ਕੌਲ, ਐਨ. 9 : 161 ਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਡ੍ਰੰਘਾ ਅਧਿਐਨ 

ਹੇਗਨ, ਗਾਥਿਲਫ ਹਾਈਨਰਿਕ ਲੁਡਵਿਕ : ਗੋਲਾਕਾਰ _ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ੧ ਇਸ 
ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਚੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਡੌਲ ਵਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ _ ਨੇ ਬਰਨ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ) ਅਤੇ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਵ-ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ _ ਫ਼ੈੱਕਫਰਟ (ਜਰਮਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਈ- 
3 ਮਾਰਚ, 1797 ਨੂੰ ਕਨਿਕਸਬਰੈੱਕ, ਪ੍ਰਰਬੀ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਕਾਲੀ- _ ਵੈਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਟਰ 
ਨੀਨਗਰਾਡ (ਰੂਸ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੇਗਨ-ਪੁਆ- _ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1801 

ਇਥੇ 1946 ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਹੋਗਰਜ਼ ਟਾਉਨ ਜੂਨੀਅਰ 

ਕਾਲਜ ਹੈ । ਇਥੋ ਇਕ ਫੌਜ਼ਰਿਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਨਾਜੌਗੀ 

ਤਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚ ਯੇਅਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋਂ 

70714 ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਚ ਇਨਸਟਰੱਕਟਰ 
"ਚ ਆ ਵੇ ਕਿ & 

8! ਵਜੋ' ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਂ ਗਈ । ਇਥੇ 

ਮਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਵਿਚੋ ਵਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਪਾਈਪ ਦੀ __ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰੱਡਰਿਕ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਨਾਲ 

ਰੰਬਾਈ, ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਬ _ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਦੂਫ- _ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ 
3੫੫ ੭ 

ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦਾ _ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ । ਹੇਗਲ ਨੇ ਫ਼ ਡ੍ਰਿਕ ਹੇਗਲ 
ਧੈਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ । ਕਈ _ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕੇ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ' ਦੀ ਸੰਪਾ- 

[ਦਰਗਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਦ੍ਰਵ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ _ਦਨਾ ਕੀਤੀ । ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ̀ ਫ਼ਲਾਸਫ਼ 
।ਧੀਨ ਉਸਾਫੇ ਗਏ । ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਚੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਰਿਣ ਸਬੰਧੀ _ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਾ ਚਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਪਰ ਸੰੜ 1896 ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੈ 
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ਹਮਲੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈਮਬਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿਕੇ ਹੀ 
ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੌ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਸੰਨ 1808 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੈਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦ' 
ਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੇ ਇਹ 
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡੰਲਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾ- 
ਸਫ਼ੀ ਦੀ ਚੌਅਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1818 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੋ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਰਿਹਾ । 

ਹੇਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕ੍ਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋ” ਹੀ 
ਆਈ । ਸੰਨ 1801 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਐਪਰ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ 
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ -ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ 
ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ 

ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਐਤ 

ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ (952 ੦7/00029 
ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਖਾ- 
ਇਆ । ਔਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਪੇਖ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ (42866/0/੬ 
#£9/908) ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਕਿ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ 
ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਏਕਤਾ (9/0%9/ ੪ਸ#?) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰੋਕ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ ਇਕ ਆਵਸ਼ੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ 
- ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਨਿਆਇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਸਗੋ" 
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਨਿਆਇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਸਰਬ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ 
ਮੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਵੈਦਾਤਮਕ ਨਿਆਇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾ 
ਹਨ--ਪੱਖ _ (1685), ਪ੍ਰਤਿ=ਪੱਖ਼ _(&00-01698) ਅਤੇ 
ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ( $900426(5) । ਹੋਗਲ _ਅਨ੍ਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ _ਸਮੁੱਚਤਾ 
ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹਿੱਸੇ (੧06) ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਹਿੱਸੇ (ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ) 
ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਭਾਵਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਵੋਕਲੋਂ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ (000੯੬10੬੧ਟ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ- 
ਵਿਰੋਂਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇ' ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ 
ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸੈਮਿਲਤ 
ਸਮੁੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਪੱਖੋਂ 
ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੂਰਾ ਸੈਤੌਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਬ 
ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਰੂਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚੋ ਇਕ 
ਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਧੈ'ਦਾ ਹੈ । ਹੇਗਲ ਅਨ੍ਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸਚਾਈ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸਮੱਰਥ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ 
ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੇਗਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ 
ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ 

ਨਿਆਇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ . ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ 
ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਸਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਉੱਨਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਕ- 
ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 

ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ । 

ਹੋਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ 

ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕ'ਨੂੰਨ ਅਤੇ 

੍ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ੇ 

ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡ੍ਰੋਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

` ਪਾਇਆ । ਹੇਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇ” 

ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੂਸ਼ੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਂ 

ਐਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਨਿਆਇ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਅਤੇ . ਇਤਿ- 

ਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀ 

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ । 

'ਦੀ ਫਿਨਾਮਿਨਾਲੌਜੀ ਆਫ਼ ਸਪਿਰਿਟ' (1807), 'ਦੀ ਸਾਇਂਸ ਆਫ਼ 

ਲਾਜਿਕ' (1813-16), 'ਐਨਸਾਈਕਲੌਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸ” 

ਫ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' (1817) ਅਤੇ 'ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ` 

ਰੇਗਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 14 ਨਵੰਬਰ, 1831 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਵ. ਯੂਨੀ, ਐਨ. 7 : 2340 

ਹੇਜ਼, ਆਈਜ਼ਾਕ ਇਜੁਰਾਈਲ : ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਇਸ 

ਖੌਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਾਰਚ, 1839 ਨੂੰ ਚੈੱਸਟਰ ਕਾਉ”ਟੀ 

ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੋਦਰਾਂ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1853 ਵਿਚ ਪੈਨ- 

ਸਿਲਵਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਐਲਿਸ਼ਾ ਕੰ ਕਾਨੇ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 

ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਰਜਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗ- 

ਰੇਜ਼ ਖੌਜੀ ਸਰ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ; 

ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਨ 1845 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ 

ਗ੍ਰੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ 13 ਮਈ, 1853 ਨੂੰ 'ਅਡਵਾਂਸਾਂ 

ਉਤੇ ਕੇਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ `ਨੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਲਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਵਲ 

ਕੇਠ ਤੱਟ ਉਤੇ ਗ੍ਰਜ਼ਾਰੀਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ 

ਐਲਸਮੇਰੇ ਜ਼ਖੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਹੁਣ ਇਹ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ । ਸੈਨ 1854 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਗ੍ਰੀਨਲੈ'ਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਅਗਸਤ 

1854 ਵਿਚ ਉਪਰਨਾਵਿਕ ਵਿਖੋ ਗ੍ਰੀਨਲੈ'ਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ 

ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੌਜ ਇਸ ਦੀ 'ਐਨ ਆਰਕਟਿਕ 

ਬੋਟ ਜਰਨੀ' (1860) ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ । 

ਸ਼ੁਨਰ 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ' ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 

ਜੁਲਾਈ 1860 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇਂ 

'ਐਡਵਾਂਸ' ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੌ ਕ੍ਝ ਦੱਖਣ ਵਲ 

ਸਰਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1861 ਦੀ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਵਲ 

ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 

ਬਿਲਕੁਲ 80? ਉੱਤਰ ਤੋਂ` ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ 

“ਓਪਨ ਪੌਲਰ ਸੀ' ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈ'ਡ ਨੂੰ 

ਐਲਸਮੋਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀ ਚੈਨਲ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ 1869 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਧਰੂਵ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ । ਇਸ 

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 'ਦੀ ਲੈਡ ਆਫ਼ ਡੈਜ਼ੋਲੋਸ਼ਨ 

(1871 ਅਤੇ 1872)' ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । 

17 ਦਸੰਬਰ, 1881 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਰੋਂ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ. # : 965 

ਹੇਜ਼ਰ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆਂ 
ਨਗਰ ਹੈ ਜੌ ਆਧੁਨਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਖੇ ਗੈਲਿਲੀ ਝੀਲ ਦੇ 15 ਕਿ. . 
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ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋ 

ਹਲਾਂ 19ਵੀ” ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਸਮੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦ੍ਰਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ 
ਹੈ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਗਰੋ 17ਵੀ' ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ 
ਜਰ ਦੇ ਮਾਰੀ ਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 14ਵੀ” ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਟਲੈ- 
ਹ=ਅਮਰਾਨਾ ਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1 
ਤੀਨ ਸਮੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕਿਲੌਬੈਦ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਲਿਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 
ਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ । ਥੌਥਮੀਜ਼ ਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੌਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਲੋਮਾਨ ਨੇ 
1 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋ ਵਸਾਇਆ । ਇਸ ਮਗਰੋ” ਅਸੀਰੀਆ ਦੇ 
ਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
1955 ਈ. ਵਿਚ ਯੌਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੀਬ੍ਰਿਉ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 

ਤੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ,ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
_ਸਮੋਂ` ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ 
ਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਦਰ ਤੇ ਕਾਂਸੀ 
[ੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ । 
ਹ, ਪੂ.--ਨਿ. ਯੂ, ਐਨ. 8 : 4125 

ਹੇਜ਼, ਰੁਦਰਫ਼ਰਡ ਬਿਰਕਾਰਡ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 19ਵੇ' ਰਾਸ਼- 
/ਤੀ ਹੇਜ਼, ਗੂਦਰਫ਼ਰਡ ਬਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1822 
।ਲਾਵੇਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 1842 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੇਨੀਅਨ ਕਾਲਜ 
'ਈਓ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1845 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 
ਤ ਕੀਤੀ । 1849 ਤੋ 1861 ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਸਿਨਸਿਠੌਟੀ ਵਿਖੋ 
ਲਤ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1861 ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰਜਮੈੱਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 
ਰਮ ਡਿਉਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 
7 ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ । ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਡ 
! ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1865 ਵਿਚ ਇਹ 

ਈਓ ਤੌ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1868 
ਇਹ ਉਥੱ" ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1875 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ 
ਨਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੇਨ 1876 ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਈੀ 
ਭਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੌਰੀ 
ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਇਕ ਯੌਗ ਕਾਰਜ- 
, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲਗਨ 
` ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸੈਨ 1881 
ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ' ਵੀ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ 
! ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਇਸਨੇ ਕਈ 
ਭਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਨੰਸ਼ਨਲ ਜੇਲ੍ਹ 
।ਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨੀਗਰੋ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ 
ਗਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ਟ੍ਰਸ- 
ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 17 
ਤੀ 18983 ਨੂੰ ਹੇਜ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ । 
ਪੁ.-ਐਵ. ਐਨ. 6 : 310; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. 11 : 286 
ਹਜ਼ਲ, ਆਡ ੧ ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 
ਈ, 1897 ਨੂੰ ਆੱਸਲੌ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1969 ਵਿਚ 
ਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡੈਰੈਕ ਐੱਚ. ਆਰ. 
$ ਸਮੇਤ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਰਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਬਣਤਰ 
ਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਖੌਜ਼ 

ਹੈ, ਜਾਨ 

ਨੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ । 
ਇਸ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਆੱਸਲੋ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ 

ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 1934 ਤੌਂ ਭੌਤਿਕੀ-ਰਸਾਇਣ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ 
ਸਾਈਕਲੋ-ਹੈੱਕਸੇਨ (6-ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡੋਕਾਰਬਨ ਅਣੂਆਂ) ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ 
ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋ-ਹੈੱਕਸੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ! ਇਸ ਤੌ 
ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਬਣਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਮੁਕੱਰਰ 

ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 1940 ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਉਤੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 

ਜਰਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋ” 

ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਕੈੱਡੀਨੇਵੀਅਨ ਦੋ ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹੇ 

ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤਕ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਖੌਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ । 

ਲਗਭਗ 1950 ਤੋ" ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਾਰਬਨੀ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੋਧਤ ਰਹੀਆਂ । 
ਭਾਵੇ' 1964 ਵਿਚ ਇਹ ਭੌਤਕੀ-ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਂ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 

ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. 4 : 941 

ਹੇਜ਼ਲਮੀਰ : ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰੇ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਇਕ 
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਡਨ ਤੌ 65 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਗਿਲਡਫਰਡ ਦੇ 
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ,ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਬਲੈਕਡਾਉਨ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ 
ਹਿੰਡਹੈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 

ਖੇਤਰਫਲ 22 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਬਾਰਬਾਲੌਮਿਉ 
ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਇਕ ਵਿਢਿਅਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ । ਡ੍ਰਮਜ਼ਡੇ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ 

ਦੇ ਸਮੇ' ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਕਸਬਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1582 ਤੋਂ 1832 ਤੱਕ 
ਇਥੋ ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । 

ਸੈਨ 1887 ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਟਿਨਡਲ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਲੌਕਾਂ 
ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਐਲਡ- 
ਵਰਥ ਹਾਉਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਲਾਰਡ ਟੇਨੀਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ 
ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । 

ਆਬਾਦੀ--13900 (1981) 
ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 151 

ਹੇਜ਼ਰਗਿਗ, ਸਰ ਆਰਥਰ : ਇਹ ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਿਆਸਤ- 
ਦਾਨ ਸੀ । ਇਹ ਨੌਸਲੇ ਲੈਸਟਰਸ਼ਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 
ਜਨਵਰੀ, 1642 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਗਈ 
ਸੀ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਹ 
ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ । ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋ- 
ਰੌਸ਼ਨ ਵੇਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਵਰ ਵਿਖੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ 7 
ਜਨਵਰੀ, 1661 ਜੱ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪਰ.--ਨਿ. ਯ੍ਰ. ਬਾ. 3 : 729 ; ਐਵ, ਐਨ 6 : 294. 

ਹੇ, ਜਾਨ : ਫਸ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਅਕ= 
ਤੂਰ, 1998 ਨੂੰ ਸੇਛੰਮ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 1861 ਵਿਫ 



ਹੇਜੈੱਲ/ਟਨ, ਲੂਈ ਐਲਨ 

ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਹ 1865 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਸਹਾ- 
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1870 ਤੋ 1875 ਤੱਕ ਨਿਯੂ- 
ਯਾਰਕ ਟ੍ਰੀਥਿਊਨ ਦੇ ਅਮਲੋ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਇਹ 1897-98 ਵਿਚ 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਦ੍ਰਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਕਿਨਲੀ ਅਤੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ 
ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ 1898 ਡਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ 
ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਂਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ 

ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 1901 ਵਿਚ ਹੈ, ਪਾਂਸੀਫ਼ੌਰਟ ਸੌਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 
ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਨਾਮਾ-ਠਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੀ। 1903 ਵਿਚ 
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਲਾਸਕਾ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ 

ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆਭਰ 'ਵਿਚ ਵਧਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਲਿਖਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ (ਜੇ. ਜੀ. ਨਿਕੌਲੇਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ) 1890 
ਅਤੇ ਪਾਈਕ ਕਾਉ"ਟੀ ਬੋਲਡਜ਼ 1871 ਸਨ । 

ਨਿਯੂਬਰਗ, (ਨਿਉਯਾਰਕ) ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 1905 ਨੂੰ 
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਨਿ, ਕ, . 3 : 734 

ਹੇਜੈੱਲਟਿਨ, ਲ੍ਤੀ ਐਲਨ : ਇਸ ਬਿਜਲਈ `ਇੰਜੀਨਅਰ ਤੇ 
ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਅਗਸਤ, 1886 ਨੂੰ ਮੋਰਿਸਟਾਉਨ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਉਟੋੋਡਾਈਨ ਸਰਕਟ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਰੇਡੀਉ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਇਹ 
ਸਮਿਟ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਬਰਕਲੌ ਸਕੂਲ, ਨਿਉ ਲੰਡਨ ਦਾ 

ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਹੌਬੋਕੈੱਨ ਵਿਖੋਂ ਸਟੀਵੈੱਨਜ਼ 
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤੋ ਦਸਵੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ 
ਕੀਤੀ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ 
ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਸੈਤੁਸ਼ਟੀ ਬਿਜਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਇਲੈੱਕਟ੍ਿਕ ਕੌਪਨੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸਕੈ”ਨੈੱਕਟਾਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋ” 
ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਵੈੱਨਜ਼ ਵਿਖੋਂ 
ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਇਹ 1917 ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਇੰਜਨੀ- 

ਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫੈਜਰ ੩ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਰੇਡੀਉ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੌਨੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਣ੍ਰੋਡਾਈਨ ਸਰਕਟ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਰੰਡੀਉ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਸੰਨ 1924 ਵਿਚ ਹੇਜੈੱਲਟਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 1 
ਸੈਨ 1933 ਵਿਚ ਇਹ ਸਟੀਵੈ`ਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆ-ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ 
ਭੌਤਕੀ-ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੰਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ 
ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਹ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਬਤੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਡੀਫੈਸ ਹੀਸਰਚ ਕਮਟ। ਦੇ ਮੈ ਬਹ ਦੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । 
24 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਮੈਪਲਵੁੱਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੇਂਟਵਿਕ, ਯੋਹਾਨ : ਮਾੱਸ ਪੌਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੱ ਵੱਧ ਕੌਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਦਸੋਬਰ, 
1730 ਨੂੰ ਟਰੋਂਸਿਲਵੇਨਿਆ ਵਿਚ ਕਰ 'ਸ਼ਟਾਟ (ਹੁਣ ਬਰਾਸ਼ੋਫ, ਰੋਮੇਂ- 
ਨੀਆ) ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਲਾਈਪਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਇਸ 

ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋ” ਕਰੋ'ਸ਼ਟਾਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ" ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈੱ'ਸ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸੈਨ 1786 ਵਿਚ ਇਹ 
ਲਾਈਪਸਿਕ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਅਤੇ 17੬9 ਵਿਚ ਭਨਸਪਤੀ-ਵਿਿ- 
ਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਫ ਭਣਿਆਂ । 

604 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਇਸ ਸਮੇਂ' ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਮਾਂਸ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੌਜ ਦਾ ਕੰਮ. 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1783 ਅਤੇ 1783 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 
ਨਮਨਰ90੬8/00₹ 8890706 ਗਰ 875 70560/ਮ09 70760- 

56708" (2 ਜਿਲਦਾਂ) । ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੇ ਮਾਂਸ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਅਤੇ ਜਣਨ ਬਾਰੇਂ 
ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ' ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਇਕ 
ਨਵੀ” ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬੀਜਾ- 
ਣ੍ਆੰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਮਾੱਸ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੀ । ਖ਼੍ਰਦ= 
ਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਮੁਹ'ਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮਾਂਸ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲੜੀ) ਲਿਖੀ । 
ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੋ" ਇਹ '%7£6£6 4905607071 777075977071 

(1807)” ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗ” 
ਦਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾੱਸ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਬਣੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 18 ਫਰਵਰੀ, 1799 ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 988 

ਹੇਡਨ, ਹੋਰਿਸ ਐੱਚ ੧ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੌ' ਇਕ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਕਤ੍ਬਰ, 1769' 
ਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 
ਮਗਰੋ” ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 1790 ਤੋਂ ਇਹ ਦੰਦ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਗ ਪਿਆ । ਸੋਨ 1804 ਦੇ ਲਗਭਗ 
ਇਸ ਨੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿਖੇਂ ਦੰਦਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ । ਇਸਨੇ ਚੈਪਿਨ ਏ. ਹੈਰਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਾਲਟੀਮੌਰ ਵਿਖੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਤਕ ਇਸੇ ਪਦ ਤੇ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1840 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਡੈਟਲ ਸਰਜਰੀ 
ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ । ਦੈਦ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਇਸ ਨੇ ਭੂ-ਗਰਭੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

26 ਜਨਵਰੀ, 1844 ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਮੌਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ 
ਗਈ 1 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ, ਬਿ, 11 : 191 

ਹੇਡਫੀਲਡ, ਸਰ ਰਾਬਰਟ ਐਬਟ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਧਾਤ- ' 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ, 1858 ਨੂੰ ਸੈਫੀਲਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ' 

ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ ਐਲਾਇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, 
ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ` 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੌਗੀ ਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ । ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਦੇ ਸਟੀਲ 

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਧਾਤ-ਵਿਗਿ= 

ਆਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ੌਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 

ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ । ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ 

ਨਿੱਜੀ ਸੋਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਣ 

ਗਿਆ। ਸੰਨ 1883 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੇਟੈੱਟ 
ਕਰਵਾਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲ ਮੈੱਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ 

ਐਲਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਲਾਈਪਸਿਕ ਵਿਖੋਂ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈੱਗ- 
ਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਇ ਨਾਲੌ` ਘੱਟ 

ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰ੍ਹਪ ਉਹ ਫੁੱਟਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਸਟੀਲ ਦੇ 
ਹੋਰ ਐਲਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੋਧੀ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

ਸੁੰਨ 1908 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਦਾ ਫੈਲ ਬਣ ਗਿਆ । 
ਸੈਨ 1917 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੈਰੌਨੋਟ' ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 220 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੌਜ ਪੱਤਰ 

ਛਪਵਾਏ । ਇਸ ਦਾ 'ਮੈਟਲਰਜੀ ਐੱਡ ਇਟਸ ਇਨਫਲ੍ਹਐ'ਸ ਆਨ 
ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰਾਗਰੈੱਸ : ਵਿਦ ਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਐਜ੍ਰਕੇਸ਼ਨ ਐੱਡ _ਰੀਸਰਚ 
(1925)' ਨਾਮੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਕ ਉਚਪਾਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਪਰਸਤਕ ਬਣ 
ਗਿਆ । 

30 ਸਤੌਬਰ, 1940, ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ, 4 : 829 

ਹੋਡਗੀਅਨ : ਰੌਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਪੇਨ 
ਵਿਚ ਸਾਵਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਟੈਲਿਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 
11 ਅਗਸਤ, 117 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 10 ਜ੍ਰਲਾਈ, 138 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਸਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਾ- 
ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੇਡਰੀਅਨ ਰੋਮ ਦੇ ਸੁਯੌਗ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਟ੍ਰਾਜਨ (ਰੌਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ 

98 ਈ. ਤੋ ਲੈ ਕੇ 117 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ 

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਾਜਨ ਇਸ ਦਾ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਿਆ । ਟ੍ਰਾ ਜਨ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸਨੇ 101- 

102 ਅਤੇ 105-106 ਵਿਚ 

ਭੋਸੀਆ 'ਹੁਣ ਰੌਮਾਨੀਆ' ਉਤੇ 

ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । 107-110 
ਤੱਕ ਲੋਇਰ ਪਾਨੌਨੀਆ, (ਜਿਸ 
ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਯੂਗੌਸ- 

ਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ) ਦਾ ਰਾਜ- 
ਪ੍ਰਬੈਧ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ 114- 

117 ਤੱਕ ਸੋਰੀਆ (ਹੁਣ ਹੇਡਰੀਅਨ 

ਲਬਨਾਨ ਅੜੇ ਸੀਰੀਆ) ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮ ਵਿਚ ਹੌਰ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੇ 108 ਅਤੇ 117 

ਵਚ ਕਾਂਸਲ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਪਾਰਥੀਆ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾ 

ਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ” ਪਿਛੋ” 

ਹੇਡਰੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 
ਹੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ _ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ 

ਏਸਨੂੰ ਰੌਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਜੋ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ । 
ਹੇਡਰੀਅਨ ਦੀ ਤਖ਼ਤ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਰਾਜ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਮਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । ਸੀਰੀਆ, 

ਡਲਸਤੀਨ ਮਾੱਰੀਤਾਨੀਆਂ (ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਮੌਰਾਕੋ ਵਿਚ 

ਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਵਿਦਰੌਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਸੀਆ (ਜਿਸਦਾ ਵਧੇਰੇ 
ਹੱਸਾ ਹੁਣ ਬੁਰਲਗਾਰੀਆ ਵਿਚ ਹੈ) ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ 
ਹਗ ਪਏ; ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੌ ਪਾਰ ਪਾਰਥੀਅਨ ਤਾਕਤ ਨਵੇ” 
7ਵੇ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ--ਆਰਮੀਨੀਆ, ਅਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੋ- 
।ਟਾਮੀਆ--ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ'ਲਗ ਪਈ । ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ 
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ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਮ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਖਣ 
ਤੋਂਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ-ਉਥੋਂ' ਦੇ 

` ਬਾਦਸ਼ਾਹ-- ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਜਨ ਨੇ ਗੱਦੀਓ” ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌ'ਪ 

ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੈਸੌਪੋਟਾਮੀਆ ਪਾਰ- 
ਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ 
ਗਿਆ । ਇਥੋਂ ਇਸਨੇ ਮੀਸ਼ੀਆ ਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਵਰ- 
ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ । 
ਹੇਡਰੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ 11 ਸਾਲ (121-133) ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ 

ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੌਰਥ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ" ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਧਕੀ ਕ੍ਰਵਰਤੋਂ' ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾਂ 
ਸੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ 
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ 
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਨੇ ਮੁੜ ਈਲੀਆ ਕੈਪੀਟਾ- 
ਲੀਨਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ; ਮਿਉੱਸਪਲਟੀਆਂ 
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਡਰੀਆਨੋਪੌਲਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੁਰਕੀ 
ਵਿਚ ਏਡਰਨਾ ਨਾਂ ਹੈ), ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ 

ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਜਿਵੇ ਹੇਡਰੀਅਨ ਕੌਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਅੰਨ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਦਾਨੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰ- 

ਪ੍ਰਸਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਕ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੋ, ਮਾੜੇ 

ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਪ੍ਰਜਾਰੀ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਪ੍ਰਤਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । 
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਗਠਤ ਕਰਨਾ, 

ਮਿਉ'ਸਪਲ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ 

ਐਸਟੋਟਾਂ ਦੀ ਭੇ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ੍ਰਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਵੀ” ਸਿਰਿਓ” 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਇਕ ਯੁੱਗ-ਪਲ- 

ਟਾਉ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਉਸਾਰੀ ਸਬੈਧੀ ਇਸ ਦੇ ਤੀਬਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੌਮ 

ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸਨੇ ਸਮਾਰਕ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ 
ਉਸਾਰਆ ਅਤੇ ਈਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿੱਜ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ । ਰੌਮ ਦੇ 24 ਕਿ 
ਮੀ. (15 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਟਿਵਾਲੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 72 ਹੈਕ. (180 

ਏਕੜ) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ 
ਹੈ ਜਿਹੜਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਅਜ੍ਹਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ 
ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 

ਇਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ' ਇਸਦੀਆਂ 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ 12 ਚੁਟਕਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਣਿਤ, 

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ । ਇਦਨੇ ਸਵੈ- 

ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇੱਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । 



ਹੇਡਰੀਅਨ ਦੀਵਾਰ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 10 ਜੁਲਾਈ, 138 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ 
ਨੂੰ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਬਰੇ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕੈਸਲ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ 
ਐਜੀਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ _ 
ਟਾਈਬਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋ ਰੌਮ ਵਿਖੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਅਸੌ, 13 : 610 ; ਚੈੱਬ. ਐਨ. 6 : 690 ; ਕੋਲ, ਐਨ. 
9: 157, 

ਹੇਡਰੀਅਨ ਦੀਵਾਰ : ਇਹ ਨਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ _ਰੌਮਨ ਕਿਲਾ- 
ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾ- 

ਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ੍ਰ੍ਬੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸ । ਇਹ ਟਾਈਨ 
ਦਰਿਆ ਦੀ ਐਸੱਰੁਅਰੀ ਤੌ` ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਵੇ ਫਰਥ ਤੀਕ ਲਗਭਗ 
120 ਕਿ. ਮੀ. ਤੀਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਨੀਹ 133- 

126 ਦਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੇਡਰੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖੀ 

ਗਈ ਸੀ । ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਲਾਬੋਦੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੋਤ 

ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸੰਨ 136 ਵਿਚ ਮੁਕੈਮਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ 
ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਅਖਿਤ ਰਖਿਆ । ਇਹ ਦੀਵਾਰ 
2 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਅਤੇ 2ਡੂੰ ਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਥਰ ਅਤੇ ਘਾਹ 
ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਬੀ- 
ਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 197 ਅਤੇ 296 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 367-368 

ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । 383 ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ 
ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਿਲੋ ਅਜ 

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 4 : 830 ; ਐਨ. ਬਿ. 11 ! 69 

ਰੇਡੀਜ਼ : ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥਲਵੋ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ 
ਸਨ ਜਦਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਲੌਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲ੍ੂਟੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ । 

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਹੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ 'ਨਰਕ' ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਦਸਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ । 'ਨਿਉ ਟੈਸਟਾਮੈ'ਟ' ਦੇ ਸੋਥੇ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪਤਾਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੰਜੀਆਂ ਈਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਹਾਂ ਘੋਰ ਕਸ਼ਟ 
ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਰ੍ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੋਨਸ ਅਤੇ ਰੀਆ ਦਾ 
ਬੇਟਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾ ਪਰਸੀਫੌਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਰਕ ਅਤੇ ਮੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ । 

ਭਾਵੇ ਇਹ ਦ੍ਰਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੌ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ, ਸਖਤ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਰਥਨਾ 

ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
_ ਹੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰ 

ਨਿਰਦਈ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਪਲ੍ੂਟੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਝ ਸਨਮਾਨ ਹੌਇਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ 

ਈਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਹੌਰ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਇਸ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਵਾਲੋਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀ” ਸੀ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ । ਪਲ੍ਹਟੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਝੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1101 ; ਐਨ. ਅਸੈ, 13 : 609 ; ਐਵ, ਐਨ. 
12 : 261 
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ਹੋਤੀ : ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਨੀਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 

ਨਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ-ਹੇਤੀ ਹੈ । ਹੌਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿਸਪਾ 

ਨਿਉਲਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਹੇਤੀ ਦੇ ਪੂਰਬ 

ਵਿਚ ਡਾਮੀਨੀਕਨ _ਗਣ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਹੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੀੱ 

ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 310 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 

9256 ਵ. ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 27,750 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. 

ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 5,149,000 (1984) ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ-ਆ-ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ । 

ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਧਰਾਤਲ--ਹਿਪਸਾ ਨਿਉਲਾ ਟਾਪੂ ਮੱਧ-ਅਮਰੀਕਨ ਐੱਟਿਲੀਅਨ 

ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਹੇਤੀ 

` ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

ਡਮੀਨੀਕਨ ਤਕ _ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸਾਗਰ 

ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋੱਦ ਵਿਚ 

ਆਇਆ । ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 900 ਤੋ 1050 ਮੀ. ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੌਟੀ ਮੌਰੋ-ਲਾ-ਸੇਲ ਦੀ ਉਚਾਈ 2682 ਮੀ, 

ਹੈ । ਮੱਧ ਮੈਦਾਨ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ 

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । 

ਜਲਵਾਯ--ਭ-ਮੱਧ ਰੌਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 

ਗਰਮ-ਤਰ ਹੈ _। ਤਾਪਮਾਨ 20? ਤੋਂ 30? ਸੈ'. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਕਰ ਜਾਂ 

ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ । ਵਰਖਾ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਦੁਆਰਾ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਸਤ 

ਵਰਖਾ ਪੌਣ ਮੁਖੀ ਪਾਸੇ 250 ਸੈ' ਤੱਕ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੌਣੀ ਵਿਮੁਖੀ 

ਪਾਸੇ ਕੁਲ 50 ਸੈ. ਮੀ. ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜੋਤ੍ਰ--ਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਗਨੀ, 
ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਲਕੜੀ, ਸਾਟਿਨ ਵਡ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੀਲ ਦੇ 

ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । _ ਹੂ 

ਇੱਥੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ; ਸਿਰਫ ਚੂਹੇ 

ਵਰਗੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । 

ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਅਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ । ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ” ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਤਿਹਾਸ - 6 ਦਸੰਬਰ, 1432 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਹੇਤੀ ਨੂੰ 

ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਇੱਥੋਂ ਅਰਾਵਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦ. ਹੇਤੀ (ਪਹਾੜਾਂ ਵ'ਲਾ ਦੇਸ਼) ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਸੀ । 

ਕੋਲੰਥ ਨੇ ਲਾ ਨੈਫੀਦਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਤੋਂ 20 

ਸਿਪਾਹੀ ਇਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋ” ਇੰਡੀਅਨਾਂ 

ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। 1493 ਈ. ਵਿਚ ਕੌਲੰਬਸ ਦਬਾਰਾ ਇਥੇ ਆਇਆ 

ਤੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਂ । ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ” 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਕੱ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ (ਰੇਤੀ) 

ਉੱਤੇ ਰਿਸਵਕਿ ਸੈਧੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਕਾਰ ਮੰਨ 

ਲਿਆ । ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੌ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਬਸ਼ੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ । 1791 ਈ. ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ 

ਬਰਖਿਲਾਫ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ਕਿਉਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 

ਹਬਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਲਾਟੋਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜੀਨ ਜੌਕਸ ਡੈਸਾਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ “ 

ਕੁਸਟੋਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ 1803 ਵਿਚ ਨੰਪੋਲੀਅਨ ਬੌਨਾਪਾਰਟ 
ਤੀ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੈ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਨਾਲ 1793 ਈ. ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਪਹਿਲੀ 
ਤਨਵਰ, 1804 ਈ. ਨੂੰ ਹੇਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਗਆ ਅਤੇ ਡੈਸਾਲਾਈਨਜ਼ ਇਥੌ` ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਸ 
2 ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1806 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ 
ਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ" ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਤੀ ਦੇ 
ਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟੌਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਮ 
ਗਾਵਤ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ । 1821 
ਵਚ ਹੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਇਰ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 1843 ਈ. ਤੱਕ 
ਹੀ। 1821 ਈ. ਵਿਚ ਹੌਤੀ ਡਮੀਨੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋਤੀ ਵਿਚ 
ਮੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੌ 1844 ਈ. ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 
ਗਆ । 1915 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1934 ਈ. ਤਕ ਹੋਤੀ ਉੱਪਰ 
ਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । 1641 ਈ, ਵਿਚ ਹੇਤੀ ਦੂਜੇ 
ਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 1935 ਈ. ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿ- 
ਮਨ ਤੇ 1950 ਈ. ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਵੇ” 
ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੌਟਾਂ ਰਾਹੀ” 6 
ਮਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਆਰਥਕਤਾ 

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ--ਹੇਤੀ ਦੇ 90% ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
!। ਛੌਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹਨ । 
"ਹਵਾ ਇਥੋਂ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ । ਗੈਨਾ, ਕਪਾਹ, ਕੇਲਾ, ਕੌਕੋ, ਚਾਵਲ 
ਦਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹਨ । 

ਉਦਯੌ ਗ--ਇਥੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਲਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ 
(ਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇਂ ਸਿਗਰਟ, 
“ਬਣ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਪਾਰ--ਇਥੋ` ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕਾਹਵਾ, ਰਹ, 
'ਡਕੇਲਾ, ਤੇ ਸੀਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਵਚ ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ, ਕਣਕ, ਮੱਛੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮੌਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ 
ਮਲ ਹੈ । ਵਪਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਆਵਾਜਾਈ--ਹੇਤੀ ਵਿਚ 4000 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਨ । ਹੇਤੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰੋਲਵੇ 
ਹਈਨ ਹੈ । ਪੋਰਟ-ਆ-ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ । 

ਲੰਕ 
ਹੋਤੀ ਦੀ ਵਸੋ' ਲਗਭਗ 4,244,000 (1971) ਹੈ । 

ਟਥੋ` ਦੀ ਵਸੋ' ਦਾ 90% ਹਬਸ਼ੀ ਅਤੇ 10% ਗੁਲਾਟੋ ਹਨ ਜਿਹੜੋਂ 
ਕ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀ' ਔਲਾਦ ਹਨ । ਇਥੋਂ 
ਹ ਹਬਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂ- 
1ਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ" ਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਥੋ ਗ਼੍ਲਾਮਾਂ ਦੇ 
'ਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ । 
ਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ 
ਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਰੀਓਲ ਹੈ । 

ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੌਮਨ ਕੈਥੇਲਿਕ ਹੈ ਪਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਅਤੇ ਭੂਤ 
ੜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਕੀਨ ਹੈ । 

ਕਰੈਸੀ--ਇਥੇ' ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗੌਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ (ਅਮਰੀਕਨ 20 
`ਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਕੌਮੀ ਝਡਾ--ਹਿਤੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਖੜ੍ਹਵੇ' ਦਾਅ ਕਾਲੋ ਅਤੇ 
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ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੌਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ 
ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਹੈ, ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ. 10 : 1120 ; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 167 ਵੋ, ਜੁਗ, ਭਿ. 

ਹੇਦਵਿਚ : ਤੇਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੀਵੇ' ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐੱਟਵਰਪ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਹੇਦਵਿਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । 
ਇਹ ਇਕ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੌ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 
ਕਵਿੱਤਰੀ ਬਣੀ । ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦ) ਮੀਰਾ ਦਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਨੇ ਡੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦ ਵੀ ਰਚੀ । ਗੱਦ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਵਿਜ਼ਿਓਨੈੱਨ (ਸੁਪਨਦ੍ਰਿਸ਼) 
ਬਜੁਤ ਹੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਫ਼ਿਸਕ 
ਗੈਡੀਚਟੈੱਨ (ਕਵਿਤਾਵਾਂ) ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਪਰਕ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕ 
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕੀਆਂ । ਇਹ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਮਿਥ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਬਣਾਉੱਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਪਿੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਸੂਤਰਬੱਧ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਗਈ । ਆਖ਼ਿਰ 
ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 
ਇਹ ਅੰਡਲਵਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 10 : 1101 

--ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 

ਹੇਨਜ਼, ਐਲਵਡ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ _ਮੌਟਰ 
ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਖੌਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 
ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1857 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲੈ'ਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਕਾਕਾਮੋ ਵਿਖੇ 4 
ਜੁਲਾਈ, 1894 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿਲਿੰਡਰ 
ਵਾਲੀ ਮੌਟਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਜਾਂ 11 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤਿ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਤੇ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤਾ । ਉੱਝ 1895 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ 

ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਟਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੌ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 
ਵਿਚ ਨਹੀ” ਚਲਾ ਸਕਦਾ । ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ- 
ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਟਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੌਟਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੇ ਅਐੰਡਗਰ ਤੇ ਐਲਮਰ ਐਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੇਨਜ਼-ਐਪਰ= 

ਸਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਕਾਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1898 ਵਿਚ ਮੌਟਰ- 

ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1903 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਐਪਰਸਨ ਨਾਲੋ” ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 

ਕੌਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਹੇਨਜ਼ ਆਟੌਮੌਬੀਲ ਕੰਪਨੀ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1925 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਸਿਖਿਅਕ ਇੰਜਨੀ- 

ਅਰ ਤੇ ਦਵਾਈਫਰੌਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ-ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਟੈਗਸਟਨ ਕਰੌਮ ਸਟੀਲ (1883), ਜ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਐਲਾਇ 
(1897) ਅਤੋਂ 'ਕ੍ਰੌਮੀਅਮ ਤੇ ਕੌਬਾਲਟ ਐਲਾਇ (1900) ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ । ਸੈਨ 1911 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਟੇਨਲੰੱਸ ਸਟੀਲ ਜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 
ਜਿਸ ਲਈ 1919 ਵਿਚ ਪੇਟੈੱਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਟੋਮੌਬੀਲ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਦਾ 
ਉਪਯੌਗ ਕੀਤਾ । 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1925 ਨੂੰ ਕਾਕਾਮੌ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ । 

ਹ.ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 968 



ਹੇਫਸਟਸ 

ਹੇਫਸਟਸ : ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 
ਹੈ । ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਛੇ ਸੌ ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਤੌ" ਏਥਨਜ਼ 
ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ । ਇਹ ਜ਼ਿਉਸ ਤੇ ਹੇਰਾ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅਕਸਰ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋ ਟਿਕ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਮਾਂ ਦੀ 

ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਤੌ” 

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਕ ਇਹ 

ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਟ ਦਿਤਾ 1 

ਇਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 

ਸ਼ੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਐਡਰੌਡਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤ- 
ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ । ਰ੍ਰਮੀ ਦੇਵ ਮਾਲਾ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਕਨ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਹੈ । 
ਏਥਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ 

ਉਸ ਸਮੋ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਬੁੱਤ ਵਧੇਰੇ 

ਕਰਕੇ ਏਥੀਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਰੌਮੀਥੀਅਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ 

ਅੱਗ ਇਸੇ .ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚੋ ਚੁਰਾਈ ਸੀ । 
--ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਹੇ ਫੀਵਰ : ਇਹ ਨੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੀਰ-ਅੰਗਾਂ 
ਵਿਚ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਰਾਹੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ 

ਲਾਗ਼ (ਐਲਰਜੀ) ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਤ੍ਰੜੀ ਤਾਪ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇ ਫੀਵਰ_ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ _ ਨਾਂ 
ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਕਰਕੇ ਘੱਟ 
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ 

_ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਕ੍ਝ 

ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਨੱਕ ਵਿਚ ਖਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਛਾਂ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੌਣ ਵਿਚ 

ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰੜ ਘਰੜ 
ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ, 
ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ 

ਲੱਛਣ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਨਣ-ਭੈ, ਸਿਰਪੀੜ, ਚਿੜਚਿੜਾ- 

ਪਨ, ਉਨੀਂਦਰਾਪਨ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ 

ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹੇ ਫੀਵਰ ਤੌ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 15-20 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 
ਵੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ 

ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਖ ਵਖ ਸਮੇ” ਤੇ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ _ਕਈ ਦਰਖ਼ਤਾਂ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ ਦੇ 
ਪਰਾਗ ਰਾਹੀ” ਕਰਮਵਾਰ ਬਸਤ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਵਿਚ ਹੇ ਫੀਵਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਚਮੜੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਅਸੈਵੇਦਨਸ਼ੀਝਤਾ ਰਾਹੀ" ਉਕਸਾਉਣੇ ਵਾਲੋਂ 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ- 
ਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਤੇਜ਼ ਹੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਟਿਲਾਜ ਲਈ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਬੋਦ 

ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਚ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ . ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 

ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

30.8. _ - ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਐੱਟੀਹਿਸਟਾਮੀਨ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ 
ਐਡ੍ਰੀਨੌਕਾੱਰਟੀਕੌ-ਸਟੈਗਾੱਇਡ ਨੂੰ ਪਾਉਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀ' 
ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਂ ਫੀਵਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਰੁੱਤ 

ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਜ 
ਆਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਮੇ _ਵਾਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ 

ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁੰ.--ਮੈਕ. ਐਨ. ਸ.ਟ. 6 : 345 ? ਵ. ਨਾਂ, ਸ. ਐਨ. 817 

ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਹ 
ਚਿੱਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਵਲੋ ਉਸ ਵਿਅ- 

ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੌਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 
ਰਖੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 
ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ. ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ -ਦੱਸੇ । 

ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ. 
ਦਖਲ ਨਹੀ” ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ੍ਤੌਤਰਤਾ- ਤੋਂ ਵਾਂਭਿਆ 

ਨਹੀ` ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸੇ ਅਸ੍ਰਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ 

ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੌਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 

ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ 
ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋਂ 

ਸਕੇ_ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ. 
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀ" ਨਜ਼ਰਬੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਸਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ । 

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇੱ' ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 

ਦੀ ਵਰਤੋ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੌ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਦਾ ਇਕ ਯੌਗ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । 

1627 ਈ. ਵਿਚ ਡਾਰਨਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਦ ਰੱਖਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦ' ਸੀ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 1627 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ 
'ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟ' (ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਢੇ ਕੈਦ ਨਹੀ” 
ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਕਦਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਫੇਣਾ ਕੋਟੀ ਸੌਖ ਕੌਮ ਨਹੀ` ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ 1668 

ਈ. ਤੋ 1675 ਈ. ਤਕ ਕਾਮਨਜ਼ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਲ ਪਾਸ 

ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 1676. 

ਈ. ਵਿਚ ਜੈਨਕੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਟਿੰਗਮ ਨੇ 

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ 



[ਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਲਡਹਾਲ -ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਤ 
'ਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ 

ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1679 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਰਡ 

ਲੇਰੈੱਡਨ ਨੇ ਇਕ ਹੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 

ਸ ਕਾਰਨ ਦੌਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 1679 ਦਾ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਐਕਟ 
'ਸ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
773 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੱਕਤਾ, 

ਦਰਾਸ ਤੇ ਬੈਬਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ । ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਵਲ 

7ਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕ- 

ਆਂ ਸਨ। 1861 ਈ. ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੌਰਟਾਂ ਦੀ 
ਤਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਪਰੀਮ ਕੌਰਟਾਂ ਬਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 1898 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ 
ਧਿਕਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 291 ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, 

'ਸ ਰਾਹੀ ਉਕਤ ਹਾਈ ਕੌਰਟਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

`ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ । 1923 ਈ, 

! ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ 

ਤਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਤ ਭੇਦ 

₹ ਨਾਲ ਕਿ ਕਲੱਕਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੱਬਈ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੌਰਟਾਂ 

ਹਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 

7, ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੇਵਲ 
'ਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਦੇ ਨਵੇਂ' ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਜਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ 

ਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਲੱਕਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਹਾਈ- 

ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਅਜ ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਰਤੀ ਸੈਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨ੍ਛੇਦ 33 ਰਾਹੀ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਅਤੇ ਅਨ੍- 

ਫੁ 226 ਰਾਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਲ 
'ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ,ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕਿਉਕਿ 

'ਰੈਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੌਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 
ਭ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 91 

ਇਕ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 10 : 1088 ! ਐਵ. ਐਨ. 6 : 220. 

--ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਹੋਮਸਕੈਰਕ, ਮਾਰਟਨ ਵਾਂਨ : ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ 16ਵੀ” 
ਤੈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੈਨਰਿਸਟ ਜ਼ਿੱਤਤਕਾਤਾਂ ਵਿਤੋ' ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਾ- 
ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1498 ਵਿਚ 
ਸਕੈਰਕ, ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 

ਨ ਵਾਨ ਸਕੋਰਲ ਦੇ ਹਾਰਲਮ ਸਟੂਡਿਓ ਵਿਚ ਥਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਚ ਇਟਲੀ ਤੋ ਵਾਪਸ ਆ ਹਿਆ । ਹੇਮਸਕੈਹਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕੌਮ 
ਕੇ ਹੌਮੋ' ਅਤੇ 'ਸੇਂਟ ਲਿਉਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪੌਰਟਰੋਟ ਆਫ਼ ਦੀ 
ਜਿਨ' ਚਿੱਤਰ ਹਨ । ਇਹ ਦੋੌਵੇ' ਚਿੱਤਰ (1532 ਈ.) ਸਕੌਰਲ ਦੀ 
ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤ੍ਹ ਨਾਟਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਦੇ 
ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ'ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ 
ਨੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਛਾ ਨਹੀ" ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਸਕੈਤਕ ਦੇ ਚਿੱਤਤਾਂ 

ਇਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸੀ । ਸੈਨ 1532 ਤੋ' 1535 ਤਕ ਇਹ ਰੌਮ ਵਿਚ 

309 ਹੋਮ ਕਰੰਟ 

ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ_ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰ- 
ਲਿਨ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਉਸਾਰੀ 
ਕਲਾ,ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ '“ਹਾਈ ਰਿੱਨੈਸੈਨਸ'' ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਉਲੀ= 
ਕਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਸਟਾਈਨ ਚੈਪਲ ਵਿਚ 
ਮਾਈਕਲ ਐੱਜਿਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਫਾਰਨੇਸਿਨਾ ਵਿਚ ਰੈਫੇਅਲ ਦੇ ਕੰਧ- 
ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਲ ਮੌੜ ਲਿਆ । 

ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਰਲਮ ਵਿਚ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਾਹੀ । ਇਸਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
“ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ'' ਹੈ । 

ਹੇਮਸਕੈਰਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 

ਸੀ । ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ 
ਆਕਾਰ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਦੇ ਪੌਰਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਭਾਵੇ“ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 1572 ਵਿਚ ਹਾਰਲੈਮ (ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼) ਵਿਖੇ 
ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 989. 

ਹੇਮ ਕਟ : ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ 'ਹੇਮ ਕ੍ਰੰਟ' 
ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂੂਰਬਲੇਂ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਕ ___ਵਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ : 

ਹੇਮ ਕ੍ਰੌਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ॥ ਸਪਤ ਸ੍ਰੰਗ ਸੌਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ॥ 1 ॥ 

ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ॥ ਪੰਡ੍ਰਾਜ' ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ।। 
ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ 
ਅਰਾਧੀ । 2॥ 

ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਯੋ ।। ਦੌ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ਰੈ ਗਯੋ ॥ 
ਰ੍ (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ) 

ਇਹ ਹੇਮ ਕ੍ਰੰਟ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਰਾਵਾਂ ਹਨ । 
ਕਝ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਗਿਰਿ 

ਪਹਾੜ ਪਾਸ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਥੋਂ” ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਹੇਮ ਕ੍ਰੰਟ ਲਾਗੇ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ 
ਵਡੇਰੇ ਰਾਜਾ ਪਾਂਡ੍ਹ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿ ਪਰਬ 
ਦੇ 119ਵੇ' ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਾਂਡ ਰਾਜਾ ਇੰਦ ਦਯਰਮਨ ਝੀਲ' ਲਾਗੇ ਹੰਸ ਕੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਸਤ 
ਸ੍ਰਿੰਗ' ਨਾਮ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਗਏ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਸਪਤ 
ਸ੍ਰੰਗ' ਨਹੀਂ` 'ਸਤ ਸ੍ਰਿੰਗ' ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ 
ਚੌਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ! ਸੋ ਇਸ ਨਿਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੇਮ ਕ੍ਰੈਟ 

ਦਾ ਪਰਬਤ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਦੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਵਿਚ ਮੰਨਣਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗੇ ਵੀ ਗੋਗੋਤ੍ਰੀ, ਜਮਨੌਤ੍ਰੀ ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ 

ਆਦਿ ਕਈ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਮਣੀਕ ਪਹਾਲੀ ਇਲਾਕਾ 

ਬਹ੍ਤ ਹੀ ਏਕਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁ ਨੀਆਂ 

ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਸੂ ਕਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 
ਇਧਰ ਜਾ _ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਸਤੇ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਬੈਦ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । - 



ਹੇਮ ਚੰਦਰ 

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੌਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਇਹ ਇਥੋਂ 275 ਗਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੌਂ ਇਕ 
ਰਸਤਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੌ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਕ ਝੂਲੇ ਪੁਲ ਦੁਆਰਾ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਰਿਆ 
ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲਾਣ, ਜੰਗਲ ਜੱਟੀ ਅਤੇ ਭੈਡਾਰ ਗਾਉ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੌਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੋਂ” 
13 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਗਭਗ 4000 ਯਾਤਰੂ ਇਕੌ ਸਮੇ 
ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ” ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕ੍ਰੰਟ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਿ. ਮੀ. 
ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੜਾਈ ਤੌ ਬਾਅਦ 4573 ਮੀ. ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ । 
ਇਥੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫਟ ਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੌ-ਮੰਜ਼ਲਾ, ਉਲਟੇ ਕੰਵਲ 
ਵੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7.0 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਸੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 
ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂੰ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ । 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੀ ਢਲਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੂਸ ਲ੍ਸ 
ਕਰਦੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਹੈ । ਇਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਤੌਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਤੌ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਹਨ। ਇਹ ਵਾਦੀ 10 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਅਤੇ 
1ਡੂ ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ 
ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹਨ । 

ਹੌਮ ਕੁੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸੰਤ ਸੌਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰ. ਮੌਦਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪਹਾੜੀ 
ਸੈਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਗੁਰਸਿਖ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ੪ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ 

--ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ 

ਹੇਮ ਚੈਦਰ 2 ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਲੌਖਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੈਨ ਧਰਮ 
ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬਚਪਨ 
ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਗਦੇਵ ਸੀ । ਇਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀਰਮਗਾਂਵ 

ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਧੰਧੂਕ (ਅਜੋਕਾ ਧੰਧੁਕਾ) ਵਿਖੋ ਮੌਂਢ ਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਬੈਸ 
ਵਿਚ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸੈਮਤ 1145 (1088 ਈ.) ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ `ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਿਗ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 
ਪਾਹਿਨੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅ ਉਂ'ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਜੈਨ ਸਾਧੂ ਚੈਦਰਦੇਵ ਸੂਰੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਲਕ 

ਚੋਗਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਜੈਨ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਈ । ਮਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਸਪ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੌਠ 
ਗਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਮੌਗ ਲਿਆ । 1097 ਦਈ. ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਵਲੋ" ਹੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 

`ਨਾਂ ਸੋਮ ਚੋਦਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਨਾਲ ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੁ 

ਇਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਆਕਰਣ, ਸਾਹਿਤ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੌਣ ਲਗੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ 
ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੈਮਤ 1166 (1109 ਈ.) ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤੀਜ ਨੂੰ 
ਇਕ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਵਿਚ _ਜੈਨ-ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪਦ, ਹੇਮ ਚੰਦਰ 
ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ` ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 
ਚਾਲਹਕੀਆ ਵੱਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਇਸ 
ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਉਸ ਤੋ ਪਿਛੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਮਾਰਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਹਿਸਾਨ 

ਹੋਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 

910 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਬਚਵਾਈ ਸੀ । ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।' 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 84 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋ ਜਦੋ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਉਦਾ 

ਅਨ੍ਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਮਤ 1229 (1172 ਈ.) ਵਿਚ ਜੈਨ` 
ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਪਾਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ 
ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ 1 

ਜੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦ੍ਰ ਮੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ 

ਸੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦੌਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ 
ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੌਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ` 

ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ, ਕੌਸ਼, ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਵਿ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 

ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ (ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਈ ਇਕ ਰ੍ਹੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ. 
ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਨ-- 

) ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਿੱਧ ਹੇਮਚੈਦ੍ਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਨ੍ਸ਼ਾਸਨ ; 
2) ਕੌਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ--ਅਭਿਯਾਨ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ; 
3) ਛੰਦ ਗ੍ਰੰਥ--ਛੰਦੌਨ੍ਸ਼ਾਸਨ ; 
2) ਅਲੰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ--ਕਾਵਿ ਅਨ੍ਸ਼ਾਸਨ ; 
5) ਨਿਆਏ ਗ੍ਰੰਥ--ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੀਸਾਂਸਾ ; 

6) ਯੌਗ--ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ; 

) ਕਾਵਿ--ਤ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ਟਿ ਸ਼ਲਾਕਾ ਪੁਰੁਸ਼ਚਰਿਤਮ ; 
) ਹੌਰ ਵਿਸ਼ੇ--ਵਿਥ੍ਰੰਸ਼ ਸੂਤਰ । 

ਹ, ਪੁ.--ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਨਾਬ੍ਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ; ਸੰ. ਸਾ. ਇਤਿ.-- 
ਬਲਦੇਵ ਉਪਾਧਿਆਇ ; ਹਿ. ਸੰ. ਲਿ,--ਕੀਥ । --ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਤ` 

ਹੇਮੰਡ, ਜਾਨ ਹੇਜ਼ : ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ 
ਵਿਚ ਸੌਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਾਣ ਇੰਜੀ- 
ਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ, 1855 ਨੂੰ ਸਾਨਫੀਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1880 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿ- 
ਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਮਗਰੋ” 
ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ 

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 
1893 ਤੋਂ ਖਾਣ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 

1896 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰ੍ਰੱਧ ਰੌਸ ਵਜੋਂ ਜੈਮਸਨ ਰੇਡ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਉਲ- 

ਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਾਉਥ _ਅਫ਼ਰੀਕਨ 

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ 
ਗਈ ਪਰੌਤ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੌਰਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ _ਸੈਸਥਾ 
'ਵਰਲਡ ਕੌਰਟ ਲੀਗ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ 1914 ਤੋਂ 1915 

ਤਕ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ । 
8 ਜੂਨ, 1936 ਨੂੰ ਗਲਾਸਟਰ ਮੈਸਾਚ੍ਸੈਟਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋਂ ਗਈ । 
ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 877 

ਹੇਮੰਡ, ਜਾਨ ਹੇਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ : ਦ੍ਰ-ਸੈਚਾਰ ਕੰਟਰੌਲ ਸਿਸ- 
ਟਮ ਦੀ ਖੌਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਖੌਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1888 
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ਜਲਦ ਛੇਵੀ` 

ਸਾਨਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਖੌਜ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ 
'ਜ਼ਾਈਲ ਗਾਈਡੈ'ਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । 
ਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾਣ ਇੰਜਨੀਅਰ; ਜਾਨ 
ਜ਼ ਹੇਮੰਡ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 1911 ਵਿਚ ਹੇਮੰਡ ਰੋਡੀਉ-ਰੀਸਰਚ 
ਯੌਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਦਰਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਕ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੇਡੀਉ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਟਰੌਲ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ 
ਢੀ ਸਗੋ ਇਸ ਨਾਲ ਘ੍ੰਮਣ-ਧ੍ਰਾਸਥਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਖਣ ਡੌ'ਗੀ 
90 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਗਲਾੱਸਟਰ, ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਚੱਕਰ 
ਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ । ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ-ਸੈਚਾਰ ਕੌਟ- 
5 ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੌਕਣ ਲਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । 
ਟਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਡੀਉ-ਕੌਟਰੌਲ ਕੀਤੀ ਡੁਬਕਣੀ 
ਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆੰਵ੍ਰਿਤੀ ਮਾਡ੍ਰਲੇਸ਼ਨ (ਸ.ਅ) 
ਹਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁਢਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਲ 
ਹੋਉ ਟਿਉਨਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ 
ਭੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ _ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਈਨਾਂ ਲਈ ਵਰਧਕ (ਐੱਪਲੀਫਾਇਰ) ਵੀ ਬਣਾਇਆ । ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ 
/ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ੍ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀ'- 
ਰ ਵਾਲੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪੈਲਰ ਬਣਾਇਆ । ਇਸਦੀਆਂ ਮਗਰਲੀਆਂ 
“ ਵਿਚ 'ਟੈਲੀਸਪਾਟ' (ਉੱਚ-ਗਤੀਉੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਹੈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ 
“ਹਕਾਰ ਸੋਸਥਾ ਹੋਮੌਡ ਰੀਸਰਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 
'ਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸਰਚ ਸਲਹਕਾਰ ਵਜੋਂ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । 

12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 877 

ਹੇਮਵਿਜੈਂ ਗਣਿ : ਹੇਮ ਵਿਜੈ ਗਣਿ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦਾ ਅਨੁਆਈ 
ਜੌ ਆਪਣੇਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕਹਾ- 
ਮਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
1600 ਵਿਚ 'ਕਥਾਰਤਨਾਕਰ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 

` ਲਿਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 258 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
` ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਦ ਵਿਚ ਹਨ । 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 
ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ 
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਰਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ 
7 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚ-ਤੌਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ 
`ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
. ਪੁ.--ਸੈ. ਸਾ. ਇਤਿ--ਕਲਦੌਵ ਉਪਾਧਿਆਇ ; ਹਿ, ਸੰ. ਲਿਟ.--ਐਸ. 
ਤਾਸ ਗੁਪਤਾ । '--ਜਤੁਤੀ ਕਾਂਤ 

ਹੇਮਾਦਰੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਖਕ ਤੇਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ 
ਜੋ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ- 
ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ । ਇਹ ਵਤਸ ਗੋਤ ਦੇ ਵਾਮ- 
ਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਦੇਵਗਿਰੀ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋ 13 ਕੀ. ਮੀ, 
' ਦੌਲਤਾਬਾਦ) ਦੇ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਦੇਵ (1360- 
1 ਈ.) ਦਾ ਵੱਜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰੈੜ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ 
ਰ ਸੀ । ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਂ" ਪਿਛੋਂ ਬਣੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ( 1971- 
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1309 ਈ.) ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ । 
ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਂ ਗਿਆ ਸੀ । 

` ਇਸ ਦਾ 'ਚਤੁਰਵਰਗ ਚਿੰਤਾਮਣੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 

ਉੱਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਬਿਬਲਿਓਥੀਕਾ ਇੰਡੀਕਾ ਵਿਚ 

ਛੱਪ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਚਨਾ _ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ 

ਪਦਵੀ ਰਖਦੀ ਹੈ । 1340 ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਰਚਨ 'ਕਾਲ ਨਿਰਣਯ' ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਮਾਦਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਥ ਵਿਚੋਂ 
ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ _ਆਂਧਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਭਾਸਕਰ ਦੇ 

ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਲਖ (ਸ਼ੱਕ ਸੰਮਤ 1991-1369) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੌਨਕ ਦੇ 'ਪ੍ਰਣਵਕਲਪ', ਵਾਗਭਟ ਦੇ 'ਅਸ਼ਟਾਂਗ 
ਹਿਰਦੇ' ਅਤੇ ਵੌਪਦੇਵ ਦੇ 'ਮੁਕਤਾਫਲ' ਉੱਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ 
ਸੀ । ਆਯੂੁਰਵੇਦ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਇਸ_ਦੀ ਪ੍ਸਤਕ 'ਕਾਮਕੌਤੂਹਲ' ਵੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਭਾਗ 1)---੍ਰੀਂ. ਵੀ. ਕਾਣੇ; ਸ਼ਬਦ- 

ਕਲਪਦਰੁਮ ਕੋਸ਼ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) --ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਤ 

ਹੇਮਾਵਤੀ : ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਦੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ 
ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਗ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਪੱਛਮ ਵਲੋ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ 
ਇਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸ ਬੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ 933 ਕਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ । ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹ, ਪੁ.--ਇੰਪੰ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 101 

ਹੇਮਿਪਟੇਰਾ (ਜਾਂ ਹਿਮਿਪਟਰਾਂ) : ਤਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 
ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿਚ 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ੍ਰਭਣ ਤੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲ 
ਮੂੰਹ ਹਿੱਸੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੂਹਹਿੱਸੇ ਇਕ _ਚੁੰਝ ਵਰਗੀ ਥ੍ਰੈਨੀ ਵਿਚ 

ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਉਪ-ਵਰਗ ਆਉਦੇ ਹਨ, 

ਹੌਮਾਂਪਟਰਾ ਅਤੇ ਹੈਟਰਾੱਪਟਰਾ । ਹੈਟਗੀਂਪਟਰਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੌਮਾਂਪਟਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੈਟਰਾੱਪਟਰਾ 

ਵਿਚ ਗੁਲਾ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਬ ਵਰਗਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਸਿਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ' ਹਿੱਸਾ ਜੌੜਦਾ ਹੈ । 
ਹਿਮਿਪਟਰਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 56,000 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀੜੇ ਪੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਐਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ 
ਹੌਰ ਰੀੜ੍ਰਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੈ 

ਵਾਹਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇ' ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ 

ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੱਗ ਅਤੇ 

ਬੀਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਅਕਾਰ 8<10 ਸੈਂ. ਮੀ. ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ 12ਸੈਂ- ਮੀ. ਤੱਕ ਹੋਂ 

ਸਕੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਿਮਿਪਟਰਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਖੌਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ 
ਥਾਵ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਬਦਬ੍ਰ੍ ਵਾਲੀ ਬੱਗ (3#ਟ2ਰਡ 909600) 
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ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 

ਖੌਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈ, 

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਦੀਪ ਤੋਂ` ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਦੀਪ ਤਕ ਪਹੌਚ 
ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਹਿਮਿਪਟਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਚਿਤਰ 

1. ਅਗਲਾ ਪਰ _ 2. ਕਿਉਨੀਅਸ _3. ਚਮੜਾ _ 4. ਪ੍ਰੋਨੋਟਮ 
5. ਕਲੌਵਸ _6. ਤੌਹਣੀ _7. ਅੱਖ _8. ਸਟਾਈਲੌੱਟ 9. ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ 
10. ਗੰਧ ਗਲੈਡ ਦਾ ਛੱਕ _.1. ਟਾਰਸਸ 12. ਜਣਨ ਸਿਸਟਮ 

13. ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ __14. ਪਿਡਤਾ ਪਰ _ 15. ਝਿੱਲੀ 

ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ--ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਖਰੀ ,ਵਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਟੋਹਣੀਆਂ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਤਰੋ10_ 

ਜਾਂ 35 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮ੍ਰੰਹ ਹਿੱਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 

ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਹ੍ਰੰਦੇ ਹਨ । ਹੌਠਲਾ ਜਬਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲਾ ਜਬਾੜ੍ਹਾ` 

ਸੂਈ-ਨਮਾ ਸਟਾਈਲੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਭ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਜੌ ਇਕ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਆ ਸਕਣ । ਉਪਰਲੋ 

ਜਬਾੜ੍ਹੋ ਵਿਚ ਦੋ ਨਲੀਆਂ ਹੌੌਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਚ੍ਰਸਕ 

ਨਲੀ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ” ਭੋਜਨ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਦ ਕਿ ਦੂਸੋਰੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀ" ਸਲਾਈਵਾ (ਲੁਆਬ) ਮੀਜ਼ਬਾਨ ਤੌਤੂ 

ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਬੀਅਮ ਇਕ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਥ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟਾਈਲੈੱਟ (ਛੌਟੇ ਕੰਡੇ) ਟਿਕਦੇ ਹਨ । ਲੌਬੀਅਮ ਦਾ 

ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸਟਾਈਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੀਜ਼ਬਾਨ 

ਤੋਤ੍ਰ ਵਿਚ ਧਸਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਟਾਰਸਾਈ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱ ਵੱਧ ਭਾਗ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ । ਭਾਵੇ“ ਇਸ 

ਵਰਗ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਐਫ਼ਿਡ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਕੋਲ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰ ਨਹੀ” 

ਹੁੰਦੇ । ਨਰ ਸਕੇਲ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਜੌੜਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਵੇ" ਪਰ ਰਹਿਤ, ਛੌਟੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲ । ਪੇਟ ਦੇ 

ਲਗਭਗ 7 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨਤਾ ਵੇਖਣ 

ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉਦੀ । 
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ਹਿਮਿਪਟਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੋਂ ਮੂੰਹ=ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰ 

ਜੀਵਨ-ਕਾਲ--ਹਿਮਿਪਟਰਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ (1) ਐਡਾ, (2) ਨਿੰਫ਼, (3) 

/60007/67059 ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਚਿਚ ਬੱਗ ।(8/7606 

੍ੰੜ੍ਹ । ਐਡੋ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੰਦੈ ਹਨ । ਹਰ- ਇਕ 
ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਔਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ 

ਡੰਝੂਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਤ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ 

ਟਿਕੇ ਹੋਏ`ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਫ਼ ਦੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ 
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ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਿੰਫ਼ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲ ਵਾਤਾ- ` 
ਫਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ! 

ਉਪ-ਵਰਗ ਹੈਟਰਾਂਪਟਰਾ; 
ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ--ਹੈਟਰਾਂਪਟਰਾ ਅਸਲ _ਬੱਗ _ਹਨ 

ਜਹੜੇ ਜਦੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੌਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕ ਲੈਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਨੀ (ਪ੍ਰੰਬੋਸਿਸ) 
'ਝਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਪਰਲੇ ਜਬਾੜ੍ਹੋ ਦੀਆਂ 

ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਲਾ ਬਣਾ- 

ਉੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਨੋਟਮ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਟੈਲਮ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਰਸਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਟਰਾਂਪਟਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ 

ਭੈਧ ਗਲੈੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਿੰਫ਼ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੇਂਟ ਦੇ 
ਤੈਂਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਛਾਤੀ ਵਿਚ 
ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੌੜੋ ਲਾਗੇ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਖਟਮਲ, 

ਹੈਦੀ ਬੱਗ, ਚਿੰਚ ਬੱਗ ਵਿਚੋ ਆਉਦੀ 'ਬੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । 

ਏਹ ਤਰਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣ ਲਈ _ਵਰਤੀ'ਦਾ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਬਣ 
ਤਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਟਰਾੱਂਪਟਰਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੌ 50 

ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਤਾਂ 
ਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇ, ਕੁਝ 

ਹਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੀਮ=ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ?ਬਣਤਰ ਨਾਲ !ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਟਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ' ਗਰੁੱਪਾਂ ਜੀਓਕੋਰਿਸੀ, 
ਮੈਂਫ਼ਿਬੀਕੌਰਿਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡੋਕੋਰਿਸੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਜੀਓਕੋਰਿਸੀ--ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗ, ਸਟਿੰਕ, ਕਾਂਰੀਇਡ ਅਤੇ ਰੈੱਡ 
'ਗ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਪੌਦਿਆਂ $ਦੀਆਂ ਬੱਗਾਂ ਵਿਚੋ ਮਾਈਰਡੀ 
[ਲੁ ਵਿਚ ਕੋਈ 6,000 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ` 

(ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 
ਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਟਿੰਕ ਬੱਗ ਵਿਚ 3,400 ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਹਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ;ਨੇ ਅੱਗੋ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ 
/ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੋਂ ਮਕੌੜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 

ਚਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੌਚੇ ਦੀ ਬੱਗ ਪ੍ਰ ̀  

ਨ ਸਾ, ਵਨਗਪਟਰ' 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲਾਈਜੀਇਡ _ਬੱਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 

ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਲ ਵਿਚ ਕੋਈ 
3,000 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਬਹੁਤ “ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਵਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਂਰੀਇਡੀ ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ 

ਲਗਭਗ 2,000 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਰੈੱਡ ਬੱਗ ਦੀ ਕੁਲ ਪਿਰ- 

ਕੌਰਡੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਾਂਰੀਇਡ ਬੱਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਆੱਸੈਲਾਈ ਨਹੀ' ਹੰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ; ਹੋਰ ਲੋਸ ਬੱਗ, ਖਟਮਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸਿਨ ,ਬੱਗ ਆਦਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਹੀ . 

ਐੱਫ਼ਿਬੀਕੋਰਿਸੀ--ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ'ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਲ ਦੇ ਉਪਰ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਵਾਟਰ ਸਟਰਾਈਡਰਜ਼, ਮਾਰਸ਼, ਟਰੀਡਰਜ਼, 

ਵਾਟਰ ਸਟਰਾਈਡਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਢੇ,ਉਤੇ 

ਸ਼ੌਰ ਬੱਗ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ! 

ਹਾਈਡੌਰ੍ਕੌਰਿਸੀ--ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਬੱਗਾਂ ਜਾਂ _ਬਿਜਲਈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਬੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੌ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, 
ਸਮੋਦਰ ਅਤੇ ਟੈਡਪੌਲਾਂ, ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੌਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 
ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਛੂ, ਪੁੱਠੇ:ਤਰਨ ਵਾਲੇ (340660₹60646) ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਛ੍ਰ੍ 

ਵਾਟਰ ਬੋਟਮੈੱਨ (੯੦032) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨੰ । 

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਹੈਟਰਾੱਪਟਰਾ ਦਾ ਉਪਯੌ ਗ--ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿਚ 
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੱਗ ਦਾ ਅਚਾਰ'ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਧ= 
ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਂ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇ" ਸਟਿੰਕ ਬੱਗ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਗ, 
ਵਾਟਰ ਬੋਟਮੈੱਨ ਆਦਿ ਖ਼੍ਰਾਕ ਵਜੋਂ” ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਰ ਝ ਬੱਗਾਂ 
(ਜਿਵੇ ਖਟਮਲ) ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋ' ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । 



ਹੋ ਮਿਪਟੇਰਾ 

ਉਪ-ਵਰਗ ਹੋਮਾੱਪਟਰਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੋਂ ਪਰਾਂ 

ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਾਰ ਤੋਂ" ਮੌਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਜਿਵੇ ਕਿ ਹੈਟਰਾੱਪਟਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉਪ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ 
ਗਰੁੱਪ ਔਚੀਨੋਰ੍ਰਿੰਕਾ, ਸਟੈਰਨੌਰ੍ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਲੀਓਰ੍ਹਿੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹਮਾਂਟਪਰਾ ਵਿਚ 36,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਇਹ ਕੀੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ 

ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੰੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੁਸਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਔਚੀਨੋਰ੍ਰਿੰਕਾ--ਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਬੀ'ਡੋ, ਸਪਿਟਲ ਬੱਗ, ਟਰੀ- 

ਹਾਂਪਰ,` ਪਲਾਂਟ ਹਾੱਪਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਬੀ'ਡੋ ਸਿਕੰਡਡੀ ਕੁਲ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 3,800 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ _ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਧਾਰਨ 
ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੇ 13 ਤੋ" 17 

ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੰਫ਼ 9 
ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੰਜ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਪ੍੍ਰੌੜ੍ਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ 
ਉਪਰ _ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ” ਹੈ । 

ਸਪਿਟਲ ਬੱਗ ਜਾਂ ਫਰਾਗਹੱਪਰ ਦੀ ਕ੍ਰਲ ਸਰਕੌਂਪਡੀ ਵਿਚ 

ਲਗਭਗ 2,700 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ`ਡ 
ਨਾਲੌ` ਵਖਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 
ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੌ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਛੱਤ ਵਾਂਗ ਟਿਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਲ੍ਹੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਫ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਫੇ 
ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰ ਗਰ= 
ਕੇਨ ਫਰਾਗ ਹੱਪਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਮੈਂਬ੍ਰੋਜਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂਪਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਗਭਗ 2,600 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੋ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾਅ ਹੌਣਾ ਡੇ 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨ' ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਟ ਛੇ 

ਉਪਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ' ਹੈ । 

ਬਫੈਲੋ ਟਰੀ ਗੱਪਰ 

3142 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਸਿਕੈਡਿਲਡੀ ਵਿਚ ਲੀਫ਼ ਹਾੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 9,700 

ਕੁ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਇਹ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ 

ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਤੌ ਵੱਧ 90 ਮਿ. ਮੀ. ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 

੬ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਆਲੂ ਦਾ ਲੀਫ਼ ਹੱਪਰ 

ਸੁਪਰ ਕੁਲ ਫੁਲਗੋਰਾਂਇਡੀਆ ਵਿਚ 7,800 

ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਹਾੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਾਂਪਰ ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਹਨ । ਇਹ 

ਅੱਖਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਝੋਨੇ, 

ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ । 
ਸਟੌਰਨੌਰ੍ਰਿਕਾ--ਇਸ ਗਰ੍ੱਪ ਵਿਚ _ਤੇਲਾ (ਐਫ਼ਿਡ) ਪੰਦਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਇਨਸੈੱਕਟ ਕੀੜੇ 
- ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਤੇਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੁਲ ਏਫੀਡਾਂਇਡੀਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 

ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌ ਕਿਲੀਆਂ 
_ ਵਰਗੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਢਮ- 

ਕੀਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਛਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਅੰਡੇ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹ& ਜੋ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਡਕ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀੱ 

ਵਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਦਾ ਕੀੜੇ ਜਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਫਰ ਨਵ-ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਨਰ 
ਹੈੜੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ 

6ਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ । 

ਪੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰ-ਕੁਲ ਸਾਈਲਾਂਇਡੀਆ ਵਿਚ 
ਨਗਭਗ 2,000 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੱਤ ਦੀ 
ਭੀਮਰ ਮੌਟੀ ਹੋਣ' ਅਤੇ ਟੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਦਸ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ 

ਭਾਰਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਬ ਅਤੇ 

ਨਾਖ ਦੋ ਰਸ ਚਰਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਹਨ । 
ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਐਲੀਰੌਡਾਂਇਡੀਆ ਸੁਪਰ-ਕੁਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 

!,000 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ 

ਮਿ ਜਿਹੇ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੀ ਛੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੱਟੇ 
ਭਗਦੇ ਹਨ । ਟਾਰਸਸ ਦੌ ਇਕੋਂ ਜਿਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੜ੍ਹ ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀੜੇ 

ਸਟਰਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਫਲਾਈ, ਸਿਟਰਸ ਬਲੰਕ ਫਲਾਈ ਆਦਿ ਆਉਦੇ 

ਹਨ । 
ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਇਨਸੈਕਟ ਸੁਪਰ-ਕੁਲ ਕੌਕਾਂਇਡੀਆ 

ਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਭੀੜੇ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ,ਮੀਲੀ ਬੱਗ 

ਲੋਬੀ ਪ੍ਰਛਲ ਵਾਲੀ ਮੀਲੀ ਬੱਗ 

।ਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਕੋਲੀਓਰਿੰਕਾ--ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ 

ਏਕ ਹੀ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ-ਗੌਲੋ ਦੇ ਠੰਢੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ 

ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 343 

ਹੇਮੁ (ਬਾਣੀਆ) : ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਰਵਾੜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 
ਹਦਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਯੌਗਤਾ ਅਤੇ 

ੱਧੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰ 

ਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸਲੀਮਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਇਹ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ 

ਗ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਿਆ । ਜੁਨੰਦ ਖ਼ਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ 
7 ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 
ਹਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਤਰੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਵੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

6815 ਹੇਰਾ 

ਜਦੋਂ" ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੌ' ਆਦਿਲਸ਼ਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਚੁਨਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਹੇਮੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ' ਜੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰ 
ਪਿਆ । ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 
ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ । 

ਤਰਦੀਬੇਗ ਖਾਂ ਦਿੱਲ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਸੀ ਪਰ ਹੇਮੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ 
ਗਿਆ । 

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੇਮੂ ਕੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ, ਲਗਭਗ 1500 ਹਾਥੀ 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ 
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ 
ਬਿਕੁਮਾਜੀਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੌ ਪਿਛੋ ਇਹ ਅਕਬਰ 

ਅਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਟਿਆਂ । 5 ਨਵੰਬਰ, 1556 ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ 

ਹੋਇਆ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਦ੍ਰਸਰੋ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਹੇਮੂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਤੌਪਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਕ _ਤੀਰ ਇਸ ਦੀ 

ਅੱਖ ਵਿਚ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ _ਬੋਹੌਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ । ਹੌਮੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 12 : 393 ;ਮ. ਕੌ. : 281 

ਹੇਰ, ਅਹੇਰ ਜਾਂ ਪੋਰਾਵਾਲ : ਇਹ ਇਕ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਤਲਜ ਦਰਿਆ ਦਾ 

ਉੱਤਰੀ ਪਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਬ ਵਿਚ 
ਅਐਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਠ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸੋਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਕੌਦਰ ਤਹਿਸੀਲ 
ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੌ ਰਹਿ ਰਹੇਂ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਗ. ਟ੍ਰਾ. ਕਾ. 2: 331 

ਹੇਰਾ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਓਲਿੰਪਸ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੀ ਮਲਕਾ ਅਤੇ ਕਰੌਨਸ ਤੇ ਰੀਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ 

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ . 

ਜ਼ਿਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ । ਜ਼ਿਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਇਕ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਰੂਮੀ ਦੇਵ ਮਾਲਾ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾਲੂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੰਦ੍ਰਿਸ 

ਦੀਆਂ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਪ੍ਰੌਮਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ'ਦੀ ਸੀ । ਇਕ ਵਾਰ ਬ਼ੀਊਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ 
ਹੋਂ ਕੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ । ਜ਼ਿਉਸ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾ ਤੋਂ” ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੌਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 

ਇਕ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਕ ਪੁਆ ਦਿਤੀ । ਈਰਖਾ ਹੋਰਾ ਨੂੰ 

ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ । ਇਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਫਾੜ 

ਦਿਤੀ । ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਰਾ ਗੋ 
ਗਿਆ । 

ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਲਕਾ ਰੋਣ ਤੌ“ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੈਢਾ- 



ਰੇਲ, ਐਡਵਰਡ ਐਵਰੈੱਟ 

ਇਸ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 
ਯੂਨਾਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਗਊ ਇਸ ਲਈ 
ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਗਉ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਗਉਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਲ੍ਹਸ ਵਿਚ ਬਲਦ ਇਸਦਾ 
ਰਥ ਖਿਚਦੇ ਸਨ । ਇਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਇਲ ਤੇ ਫਿਰ 

ਮੌਰ ਬਣਿਆ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਉਦਾ 

ਹੈ । ਹੌਮਰ ਨੇ ਇਲੀਅਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ । ਟਰਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਟਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ । 

ਇਕ ਵਾਰ ਹੇਰਾ, ਐਫਰੋਡਾਇਟੀ ਅਤੇ ਐਥੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ 

ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ । ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੇਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 

ਹਕ੍ਹਮਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਐਥੀਨਾ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਤਹਿ ਦਾ ਅਤੇ 

ਐਫਰੌਡਾਇਟੀ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ” ਖ਼੍ਰਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਐਫਰੌਡਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ 1 
ਰ੍ --ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਹੇਲ, ਐਡਵਰਡ ਐਫਰੇੱਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1822 ਨੂੰ 
ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ 
“ਦੀ ਸੈਨ ਵਿਦਾਉਟ ਏ ਕੰਟਰੀ' ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
1863 ਵਿਚ 'ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮੰਥਲੀ' ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੀ ਸੀ; 

ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸਮੇ” ਦੋਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ 
ਗਈ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੀ ਬੋਸਟਨ ਡੇਲੀ ਐਡਵਰ= 
ਟਾਈਜ਼ਰ' ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤਕ 

ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲੇਖ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਖ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲ 

ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ 

ਇਸ ਨੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ 

ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਬਾਰੇਂ ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਅਮੈਰੈਕਨ ` 

ਰੀਵਿਉ', 'ਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਮੈਥਲੀ' ਤੇ 'ਕਰਿਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ` ਰਸਾ= 

ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । 
'ਈਸਟ ਐੱਡ ਵੈਸਟ' (1892), 'ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ' (1873), 

'ਟੈੱਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈੱਨ' (1871) ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ 
ਹਨ । ਸੈਨ 1903 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 
ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੈਪਲਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

10 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸੈਂਟਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾੱਕਸਬੌਰੀ ਵਿਖੇ 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 4 : 848 

ਹੇਲਜ਼, ਸਟੀਫੈਨ £ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ, ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਟ ਵਿਚ ਬੈਕਸ= 

ਬਰਨ ਵਿਖੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ, 1677 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ । ਜਦ ਇਹ ਕਾਰਪਸ ਕਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਕੈ ਬਰਿਜ ਯੂਨੀ= 

ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 

9816. 
ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਸਾਇੰਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਟਨੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ 1703 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਟੈਡਿੰਗਟਨ ਵਿਚ 1709 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਂ । 

ਹੇਲਜ਼ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 

ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ । ਜੋ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਉਸ ਵਿਚੋਂ” ਸਭ ਤੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 

ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵਾਸ਼ਪਾ
ਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, 

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਪ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਔਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ 

ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ-ਉਂਤਸਰਜਨ 

ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰਸ ਦਾ ਉਪਰ 

ਵਲ ਨੂੰ ਵਹਾਉ ਨਿਰੌਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਰਸ ਦੇ 

ਵਹਾਉ ਦੇ ਅਸਲ ਵੇਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ 

ਵਹਾਉ ਦੀ ਦਰ ਵਖ ਵਖ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ ਹੇਲਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੌ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈਐਗੀਕਰਨ- 

ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਜਨ 

ਕੀਤਾ ਜੌ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟੱਬ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ- 

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ _ਖੌਜ 'ਵੈਜੀਟੇਬਲ _ਸਟੈਟਿਕਸ' ਵਿਚ 

ਛਪੀ । ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਖੌਜ ਸ਼੍ਹਨ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ ਬਾਰੇ ਇਕ 

ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਸੀ । ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 

ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਖੌਜ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿਊਬ 

ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹੂ, ਇਸ ਟਿਊਬ ਵਿਚ ਉਪਰ 

ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਵੈੱਟਰੀਕਲ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਤਿ ਮਿੰਟ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿ- 

ਣੀਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਉ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਦਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ 

ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਮ੍ਰੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 

ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 4 ਜਨਵਰੀ, 1761 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਟੈਡਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 4 : 850 

ਹੇਲ, ਜਾਰਜ ਐਲਰੀ : ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਖਗੌਲਵੇਤਾ 

ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਿਕਾਗੌ ਵਿਖੋਂ 29 ਜੂਨ, 1868 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 

ਸੈਨ 1891 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਰਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ 

ਲਈ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰੋਹੀਲੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ । ਸ਼ਿਕਾਗੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਵਿਚ 1892 ਤੋ 1905 ਤਕ ਇਹ ਖਗੌਲੀ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 

ਯਰਕਸ ਪ੍ਰੇਖਣਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਵਿਚ 

ਕਾਰਨੈਜੇ ਸੈਸਥਾ ਦੀ ਮਾਉ”ਟ ਵਿਲਸਨ ਪ੍ਰਖਣਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਾਨੀ 

ਸੀ ਅਤੇ 1904 ਤੌ 1923 ਤਕ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ । 

ਡਾ. ਹੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰਰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਪੈੱਕਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸੀ । 

ਸਮਕਾਲੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਚੁੰਬਕਤਾ ਉਪਰ ਉਸਦੀ 

ਖੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ “ਦੀ ਡੰਪਥ 

ਆੱਫ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ (1934) 'ਅਤੇਂ 'ਸਿਗਨਲਜ਼ ਫਰਾਮ ਦੀ ਸਟਾਰ 
(1931)' ਹਨ । 



ਜਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਪੈਸਾਡੀਨਾ (ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ) ਵਿਖੇ 311 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1938 ਨੂੰ 
ਦਸਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੈ. 13 : 633 

ਹੇਲ ਟੈਲੀਸਕੌਪ : ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ- 
ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਲੀਸਕੌਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਨ 1948 ਵਿਚ ਪਾਲੌਮਾਰ 
ਹਖਣਸ਼ਾਲਾ, ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰਜ 
ਖ਼ੈਲਰੀ ਹੇਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਰਾਂਕਫੈਲਰ ਫਾਉ”- 
ਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਹੋਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌਂ 
ਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋ ਇਸ 
ਤਾਂ ਨਾਂ 'ਹੇਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ', ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਕ 
ਹਾਂ ਵਿਆਸ 5.08 ਮੀ. (200 ਇੰਚ) ਹੈ । ਸੈਨ 1970 ਦੇ ਲਗਭਗ 
ਹਲੈਨਚੂਕਸਕਾਇਆ, ਰੂਸ ਵਿਖੇ 5.994 ਮੀ. (236 ਇੰਚ) ਵਿਆਸ 
ਹਾਲੀ ਯੂ. ਟੀ. ਆਰ-ਜੈੱਡ ਟੈਲੀਸਕੌਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 
ਥਾਨ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਵੱਡੇ ਪਰਾਵਰਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
/ਗੋਲਵੇਤਾ ਹੌਰ ਦੂਰੀ ਤਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਹੈ ਮੱਧਮ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਪਣ 5 ਮੀ. (17 ਫੁੱਟ) ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
2ਡੂੰ ਟਨ ਭਾਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੌਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹੁਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਕਰਤਾ ਸਹੀ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਗੜਾਈ 
ਰੋ _ਪਾਲਿਸ਼ ਬੜੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਹੰਡਣ- 
ਤਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 
ਤੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਦੀ ਝਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਹੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ 500 ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਤਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵ-ਸਥਿਤਿਕ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਾਇਆ 
ਗਆ ਹੈ ਕਿ 1/12 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਮੌਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਟਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਾਰਡਰ ਦੀ ਨਾਲ 18 ਮੀ. (60 

/ਟ) ਲੰਬੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਥੋ' ਵੱਡੇ 

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ 5.08 ਮੀ, ਹੇਲ ਟੈਲੀਸਕੌਪ ਦਾ ਗ੍ੰਥਦ 

ਰਪਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ 3 ਮੀ, (6 ਫੁੱਟ)ਵਿਆਸ 

517 ਹੋਲੰਗ ਜਿਆਂਗ 

ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ,ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੌਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ" ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਖਣ ਅਤੇ ਹੌਰ ਦੂਜੇ ਫ਼ੋਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ 
ਸੈਕਡਰੀ ਦਰਪਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ, 4 : 850 

ਹੇਲ, ਨਥੇਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 
ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜੂਨ, 1755 ਨੂੰ ਕਾਨੈਟੀਕਟ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਕਾਨਵੈੱਟਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 1773 ਈ. ਵਿਚ ਯੋਲ ਯੂਨੀ- 
ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ` ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ । 
ਇਹ ਕਾਨੈਟੀਕਟ ਰਜਮੈੱ'ਟ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਬੋਸਟਨ 

ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 1776 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਹੀਥ ਦੇ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ 
ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 
ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ ਡੱਚ ਸਕ੍ਹਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ 
ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਸ੍ਹਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ 
ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੌਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 22 ਸਤੇਬਰ, 1776 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 
ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਨੂੰ ਜੋਜੇਂਫ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਕੈਟੋ' 
ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੌਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੌ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 849' 

ਹੇਲਬੀਦ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਬਨਾਵਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਲ 

ਲਗਭਗ 30 ਕਿ. ਮੀ, ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉਤੇ ਹੈ । ਬਨਾਵਰ ਤੋਂ" ਬੱਸਾਂ 

ਰਾਹੀ ਵੀ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੇਲਬੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਨੜ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਹੇਲ' ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ 'ਬਿਦ' ਅਰਥਾਤ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੌ' ਬਣਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖੰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੈ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਡੌਰਾਸਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਦਵਾਰਾ- 
ਵਾਤੀਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਜੌ ਕਿਸੇ ਸਮੇ' ਹੋਇਸਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਰ 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਧਨ (1111-41ਈ.) ਨੇ 
ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ 1343 ਈ. ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੌ 
ਗਿਆ । ਹੇਲਬੀਦ ਨੂੰ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੌਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਰ ਸਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ । 1310 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਜਰਨੈਲ ਮਲਿਕ ਕਾਫ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੰ 
ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ੍ਰਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ । 

ਇਥੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਹੱਥ ਲਗਿਆ । ਰੁਣ ਵੀ ਇਥੇ ਦੋ 

ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਵਧੀਆ 

ਨਮੂਨਾ ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਦਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ । ਪਿੰਡ 
ਦੇ ਸਿਰੋ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਜੈਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । 

2030“ ਉ. ਵਿਥ,; 76357 ਪੂ. ਲੰਬ, 
ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 11 

ਹੇਲਮੰਦ : ਵੇਖੋ, ਹੈਲਮੰਦ 

ਹੇਲੁੰਗ ਜਿਆਂਗ : ਚੀਨ ਦੇ ਧੁਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਲ ਦਾ ਇਕ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ ਅਮੂਰ ਤੇ ਉਸੁਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਰੂਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਪੱਛਮ ਵਲ ਆਂਤਰਿਕ 



ਹੇਵਡ, ਐੈਲਿਜ਼ 

ਮੰਗੌਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਚੀਨ ਦਾ 

ਕੀਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹੇਲੰਗ ਦਰਿਆ ਪਿਛੋ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ 
ਅਮੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 4,60,000 ਵ. ਕਿ. 

ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 32,810,000 (1983) ਹੈ । ਹਾਰਬਿਨ 
ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । 

ਧਰਾਤਲ--ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੰਚੂਰੀਆ ਢੇ 

ਸੋਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰ- 
ਮਿਆਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਸੁੰਗਾਰੀ-ਨੈਨ 
ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਖਿੰਗਨ ਲੜੀ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰ ਵਲ ਲੈਸਰ ਖਿੰਗਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਚੈਗਕੁਆਂਗਸੀ 
ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਾਓ=ਜੇ ਪਹਾੜ ਵਾਕਿਆ ਹਨ । ਗ੍ਰਟਰ ਖਿੰਗਨ ਲੜੀ 
ਸਮੁੰਦਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 915 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਸਰ ਖਿੰਗਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
490 ਮੀ. ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ--ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਅਮੂਰ ਹੈ ਜੌ 
ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ 

ਦਰਿਆ ਸੁੰਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਸੁਰੀ 

ਦਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਚੀਨੀ-ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਚੌੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੀਲ 
ਖ਼ਾਂਗਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ̀ 

ਜਲਵਾਯੂ--ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਪੈਦੀ 
ਹੈ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 10” ਸੈਂ. ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 50 ਸੈ. ਮੀ. ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ 

ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌੰਦੀ ਹੈ । 

ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੋਤ੍ਰ--ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜੈਗਲ 
ਹੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਥੇ 

ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਹ ਆਦਿ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ । ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮੱਧ ਸਟੈਪੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕ ਸਟੈਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ 

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਭੂਰਾ ਰਿੱਛ 
ਹੀ ਪਰਮੁਖ ਜਾਨਵਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਕਾਟੋ 
ਵਰਗੇ ਹੌਰ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ 

ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੋਛੀ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 
ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਟੁੰਗਿੰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੂਰ ਅਤੇ 

ਘੋੜੇ ਪਾਲਦੇ ਸਨ । ਪੱਥਰ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਈਬਿਰਿਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਇਨਾ= 

ਇਡਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਢਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਸਨ । 19ਵੀ' ਸਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੈਗਲ 

ਜਾਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਝ ਖਾਨਾਬਦੌਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । 
ਸੰਨ 1650 ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮੂਰ ਦੇ ਕੱਢ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ- 
ਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਕੇ 

ਇਹ ਕਿਲਾ 1685 ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । 1689 ਵਿਚ ਚੀਨ 

ਤੇ ਰਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੂਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ 
ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਬੈਦ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1868 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮੂਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਇਛਾਕਾ 

318 ਵਿਸ਼ਵੇ ਕੌਸ਼ 

ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ' ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 

ਉਸੁਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 

ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ । 1900 ਤੋ 1905 ਤਕ ਹੇਲੁੰਗ- 

ਜਿਆਂਗ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ 

ਕੰਟਰੌਲ ਹੋਠਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 1931 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ 

ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । 15 ਅਗਸਤ, 1245 

ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਰੂਸ ਅੱਗੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ 

ਦਿਤੇ 'ਅਤੇ ਮੰਚੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰ੍ਰਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਪਰ 

ਬ-ਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ= 

ਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸੈਨ 1960 ਵਿਚ ਚੀਨੀ-ਰੂਸੀ ਰਿਫਟ 

ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । 

ਅਰਇਿਠਤਾ-- ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 

ਠਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੌਗ ਆਟੇ 

ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰ- 

ਖ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇ' ਉਦਯੋਗਕ ਕੇਦਰ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਗਦੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 

ਦਾ ਹੈ । ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਥੋਂ” ਦਰਜੇ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 

ਚਾਵਲ_ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹ੍੍ੰਦੀ ਹੈ । 

ਲੌਕ--ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਜੂ, ਕੋਰੀਅਨ, ਮ੍ਸਲਮਾਨ, ਮੰਗੋਲ 

ਆਦਿ ਨਸਲ ਦੇ ਲੌਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 

ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤੀ, ਰੂਸੀ ਤੇ ਯਕ੍ਹਤ ਹਨ । 
ਹਾਰਬਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਦਰ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਟਸਿਟਸਿਹਰ 

ਸ਼ੂਆਂਗ-ਯਾਸ਼ਾਨ, ਚੀਆ-ਮੂ-ਸੂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ ਬ੍ਰਿ. ਮੈ, 8 : 741 ; ਐਨ. ਅਮੈਂ. 1 : 81. 

ਹੇਵਡ, ਐਲਿਜ਼ਾ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੰਡਨ 

ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 1693 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਜੁਆਨੀ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਵੈਲਨਟਾਇਨ 

ਹੇਵੁਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋ“ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਟਰੌਸ ਬਣ ਗਈ । ਇਹ ਉਤੇਜਨਾ- 

ਪੂਰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ 

ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੌਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ 

ਲਿਖੋਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ । 

ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਂਸ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਮੈਮਾਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਡ 

ਐਡਜਾਸੈ'ਟ ਟੂ ਯ੍ੂਟੋਪੀਆ” (1725) ਅਤੇ 'ਦੀ ਸੀਕਰਿਟ ਹਿਸਟਰੀ 

ਆਫ਼ ਦੀ ਪ੍ੰਜੈਂਟ ਇਨਟਰੀਗਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਲਾਮੇਨੀਆ' 

(1737) ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅ- 

ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਡਰ 

ਪੌਪ ਨੇ 'ਦੀ ਡਨਸੀਅਡ' ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੋਂ 

ਸਾਵਿਫਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ' ਕਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ 'ਦੀ 
ਫੀਮੇਲ ਡਨਸੀਅਡ (1729)' ਰਾਹੀ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਢੇਣ 
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । 

ਤੇ 
ਨੂੰ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ“ 819 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1756 ਨੂੰ ਹੋਈ।` 
ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. 11 : 199 ; ਕ. ਯੂ. ਬਾ. 3 : 735 
ਹੈਸ, ਗੈਰਮਾਨ ਹੈਨਰੀ : ਇਸ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 

ਜਨਮ 7 ਅਗਸਤ, 1802 `ਨੂੰ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿਖੋਂ ਰੋਇਆ । ਰਸਾਇਣਿਕ 

ਹਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਲੌ` ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿ- 
ਐਨ ਤਾਪ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ । ਕਈ ਸਾਲ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਇਹ 1830 ਵਿਚ ਸੇੱ'ਟ ਪੀਟਰਜ਼- 

ਕਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਰਸਾਇਣ- 
ਵਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੈੋਜਰ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਦਾ 
ਬੰਧ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੂ (ਹੁਣ ਰੂਸ ਵਿਚ ਐਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚ) ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਮਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ” ਸੈਕਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ 
ਹਾਜਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ 1834 
ਵਚ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਤੌਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਫੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਸੰਨ 1840 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸ 
ਨਯਮ ਭਾਵ 'ਸਥਿਰ ਤਾਪ ਸੰਕਲਨ ਨਿਯਮ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ । 
ਏਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤੱਤ ਤੋ" ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭੌੜੀ'ਦਾ ਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇ 
ਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿਚੇ ਦੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ । ਹੈਸ ਦੇ 
ਨਯਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਉਰਜਾ-ਸਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ 
ਹੀ ਸੋਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ)ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ 
ਹਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ. ਡਬਲਿਯੁ. ਗਿਬਜ਼ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਹਪਗਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੌਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ । 

30 ਨਵੰਬਰ, 1850 ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ (ਹੁਣ ਲੰਨਿਨ 
ਡ) ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ,--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ, 5 : 16 

ਹੈਸਤੀਆ ਇਹ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਭੁਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ 'ਚੁੱਲ੍ਹਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 
/ਗ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
'ਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ । ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 
'ਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇ ਕੁਝ ਅਗਨੀ 
ਹਲ ਲੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦ) ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਤੌ” ਅੱਗੇ 
ਰੀ ਜਾਂਦੀ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਮੇ' ਵ ਵਰਤੀ 
ਗਣ ਲਗੀ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨਨਾਂ ੨ਤਕੇ ਇਮ ਅਗਨੀ 
ਵੈਦਿਕ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਟ ਨਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 
ਸੋਤੀਆ ਦੀ ਇਕ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲਗੀ । 

ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੈਸਤੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿਉਕਿ 
7ਹ ਘਰੇਲੂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ । ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 
ਮਾਜਕ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 
ਗੋ" ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਖਿਅਕ ਸੀ । ਡੈਲਫੀ ਦੀ ਹੈਸਤੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਡੈਲਫੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਕੇਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
| 1 

ਹੈਸੀਆਡ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਕਰੋਨਸ ਅਤੇ ਰੀਆ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ 
`ਸੀ । ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਹੁਤੀ ਇਸੇ 
ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਪਲੈਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਪੱਸੀਡਾਂਨ 
ਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਕ ਕੀਤੀ 
1 ਇੱਸ ਨੇ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਹੈ'ਸਲੌ, ਜਾਨ ਸਟੀਵਨਜ਼ 

ਜ਼ਿਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ. 
ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਰੀ ਰਹੇਗੀ । 

ਜ਼ਿਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੋ ਸਭ ਡੌ`_ਵੱਧ 
ਬਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 389 ; ਐਨ, ਬਿ, 11 : 4647 

ਹੈਸਪੈਰਾੱਰਨਿਸ : ਇਹ ਕ੍ਰੀਟੇਸ਼ਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਣ 
ਵਾਲੋਂ, ਚੁੱਭੀਮਾਰ ਪਥਰਾਟ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ _ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, 
ਜਿਹੜੀ ਹੈਸਪੈਰਾੱਰਨਿਥੀਫਾਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੈਸਪੈਰਾਂਰਨਿਥੜੀ ਕੁਲ 
ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਸ `ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਸਪੈਰਾੱਰਨਿਸ 

ਰੀਕੋਲਿਸ_(#੬7੭7੦7ਗ5 7੬80/#) ਅਤੇ ਹੈਸਪੈਰਾਂਰਠਿਸ ਗਰੰਸ- 
ਲਿਸ (ਤਿੱਡ੩ਇ੦ਾਸਨ 27608) ਹਨ । ਹੈਸਪੈਰੱਰਨਿਸ ਪੰਛੀ ਵਿਚ 
ਖ੍ਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੌਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 

ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੈਦ ਸਨ । ਉਪਰਲੇ ਜਬਾੜ੍ਹੋ ਦੇ ਢੈਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 
ਰਿੱਸਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ । ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਗਾੱਰਨੀ ਚੁੰਝ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਬਾੜ੍ਰੇ ਦੇ ਅਗਛੇ 
ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਘਟ ਕੇ ਇਕ ਪਤਲੀ ਤੇ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹਿਊਮਰਸ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 
ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਢਾ ਗਰਡਲ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ 

ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਲ ਨਹੀ” ਸੀ । 

ਜਿਸ _ਉਂਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ _ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ _ਪੇਸ਼ੀਆਂ _ਜ੍ਰੜਦੀਆਂ 

ਰਨ । ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਟੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੈਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ 

ਸਨ । ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਤੇ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਛੌਟਾ ਸੀ; ਇਹ ਸ਼ਾਇ. 

ਦੌਲੋ'` ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਰਦੀ 

ਸਨ। 

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੋਧੀ ਨਹੀ” ਮਿਲਦੇ । 
ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 16 ; ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 426 

ਹੈ'ਸਲੰ, ਜਾਨ ਸਟੀਵਨਜ਼ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਜਨਮ ਰੌਚੈਸਟਰ ਇਚ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1796 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ 
ਝੁਕਾਅ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਡੇ 
ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਲ ਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕੈ'ਬਰਿਜ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਢ 

ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀ' ਸ਼੍ਹਰਡ 
ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ । ਸੇ'ਟ ਜਾਨਜ ਕਾਲਜ ਕੈੱਬਰਿਜ ਤੋਂ 1818 
ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਲ ਮੁਹਾਰ ਮੌੜੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰ ਣੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਡਮ 
ਸੈਜ਼ਵਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 'ਆਈਜ਼ਲ ਆਫ਼ ਵਿਟ' ਅਤੇ 'ਆਈਜ਼ਲ 
ਆਫ਼ ਮੈਨ" ਉਪਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ - 

ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਨੇ 1821 ਵਿਚ 'ਕੈੱਬ- 
ਰਿਜ ਫਿਲਾਸੌਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਸੌਨ 1822 

ਵਿਚ ਕੈ'ਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੇਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਮਿਨਰਾਲੌਜੀ ਅਤੇ 
1827 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਬਾਟਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਭ 
ਹੋਈ । ਇਥੇ ਇਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਢੰਗ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਟੂਰ, ਦਿਲ- 

ਚਸਪ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੋਂ ਹੈੱਸਲੌ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੌਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੋਲ ਸੀ, ਨੇ ਕੈੱਬ- 

ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ 
ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੋਸਫ 
ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੌਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਹੁਡ 



ਹੈੱਸ, ਵਾਲਟਰ ਰ੍ਰਡੌਲਫ 

'ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੈ । 
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਵੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ'ਸਲੋਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰਨ ਉਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ । ਆਇਰ= 

ਲੈੱਡ ਦੇ ਇਤਿਹ'ਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ (1945-46) 
ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਲੂਆਂ _ਦਾ ਕਾਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋ" ਹੈ'ਸਲੋ 
ਨੇ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਸੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇ ਉਹ ਗਲ 
ਰਹੇ ਆਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋ ਨਸ਼ਾਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ 
16 ਮਈ, 1861 ਨੂੰ ਹਿਚੈਮ ਸਫਾਕ ਵਿਖੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 1 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਏ ਕੈਟਾਲਾਗ ਆਫ਼ 
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਲਾਂਟਸ (1829)' ਅਤੇ 'ਦੀ ਧ੍ਰਿੰਪੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ 
ਐੱਡ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀਕਲ ਬਾਟਨੀ (1835)' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹ. ਖੁ.--ਔਨ. ਬਿ, 4 : 1032. 

_ਹੈੱਸ) ਵਾਲਟਰ ਰੂਡੋਲਫ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਮਾਰਚ, 1881 ਨੂੰ ਫਰਾਉਐੱਨਫੈੱਲਟ, 

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੋਲ ਕਰਵਾ- 
ਉਣ ਵਾਲੋਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੌਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ (ਆਨਟੌਨਉ ਏਮਾੜ਼ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ) 1949 
ਵਿਚ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ । ਸੈਨ !906-12 ਤਕ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ 
ਡਾਕਟਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਸਰੀਰ- 
ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1917-51 ਤਕ ਇਹ ਜ੍ਰਰਿਕ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂ- 
ਲੌਜੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ 
ਰੁਚੀ ਸਵਾਧੀਨ-ਨਾੜੀ-ਸਿਸਟਮ ਵਲ ਵਧ ਗਈ, ਖ਼ਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾੜੀਆਂ ਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ` ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ 
ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ-ਕਿਰਿਆਵਾਂ, 

ਜਿਵੇ ਪਾਚਨ, ਮਲ-ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੈਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਕ੍ਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 

ਇਲੀੱਕਟ੍ਰੱਡਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇਹ 
ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਆਂੱਬਲਾਂਗੇਟਾ ਅਤੇ ਡਾਈਐਨਸੈਫੈਲਾਂਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈ= 
ਪੌਥੌਲੋਮਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕੇ ਦਰਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ 

ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ 
ਕਰਵਾ ਲਿਆ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਬਾਇਆੱਲੌਜੀ 
ਆਫ਼ ਮਾਈੱਡ (1964)' ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ, 5 : 17 

ਹੈੱਸ, ਵਿਕਟਰ ਫਰਾਂਸਿਸ £ ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਇਕ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੰਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਡਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ 
ਕੇ 1936 ਵਿਚ ਪੁਲਾੜੀ ਵਿਕੀਰਨ (ਕਾਂਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੌਹਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮ 24 ਜੂਨ, 1883 ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਸ ਵਾਲਡਸਟਾਈਨ ਵਿਥੋ ਹੋਇਆ । 
ਸੈਨ 1920 ਵਿਚ ਇਹ ਗਰਾਟਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ 
ਗਿਆ । ਸੰਨ 1921 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਂਡੀਅਮ ਕਾਰ= 
ਪੌਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੌਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 1 
ਸੈਨ 1925 ਵਿਚ ਇਹ ਗਰਾਟਸ ਵਿਖੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 

820 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 1931 ਵਿਚ ਇਹ ਇਨਜ਼ਬਰੁਕ ਵਿਖੇ 

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਖੌਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਲਗ 

ਗਿਆ । - 
ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਰੇਡੀਓ-ਐੱਕਟਿਵਤਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੋਡਲੀ 

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿ ਵੇਧੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਕੀਰਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1925 

ਵਿਚ ਆਰ. ਏ. ਮਿਲੀਕਾਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਵਿਕੀਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ । 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐੱਡਰਸਨ ਨੇ ਪਾਜ਼ਿਟ੍ਰਾਂਨ ਜਾਂ ਧਨਾਤਮੇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜਿਤ 
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦੇ ਖੋਜ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 17 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 
ਮਾਉ'ਟ ਵਰਨਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 531 

ਹੈ ਸ਼ਿਰਸ (ਹਯ ਸ਼ਿਰਸ, ਹਯ ਸ਼ੀਰਸ਼) : ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ 'ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ” । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਔਰਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੇੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 

ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਯ-ਸ਼ਿਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, 

ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉ£ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ।' ਇਹ 

'ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ' । 
ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਉ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਯੱਗ 

ਵਿਚ ਭਗਵਤ ਆਪ ਹੀ _ਹਯ-ਸ਼ੀਰਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਉ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ 

ਉਹ ਯੱਗ ਦਾ ਨਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਯੱਗ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰੂਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜਦੋ" ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਨਾਸਾਂ ਵਿਚੌ' ਮਧੁਰ ਸ਼ਬਦ ਝਰਨੇ ਹਨ ।'' 

ਹ. ਧੁ.=-ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ. 

ਹੈਸੋ, ਹਰਮਨ ੧ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇਂ 
ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1946 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।੧ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਅਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ” ਰੂੜ੍ਹੀ- 
ਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮ 2 ਜੁਲਾਈ, 1877 ਨੂੰ ਵੂਰਟੈਮਬਰਗ ਵਿਚ ਕਾਲਵ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 

ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਜੋ“ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾਂ 

ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਹੈਸੈ ਨੂੰ ਮੌਲ- 
ਬ੍ਰੋਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਵਿਦਆਲੋ 
ਵਿਚ ਦਾਖਲ _ਕਰਵਾਂ- 

ਇਆ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਸੁਘੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, 

ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋ” ਹੀ 

ਘੌੌਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ” _ 
ਭੱਜ ਨਿਕਲਆ । ਅਤ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 'ਪਿਤਾ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ 
ਲਿਆ । ਇਹ ਆਮ ਹਰਮਨ ਹੈਸੈ 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢਲ ਨਹੀ” ਸਕਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 
ਇਕ ਟਾਵਰ-ਕਲਾੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਉਥਿੰਗੈਨ ਵਿਖੇ 
ਇਕ ਕਿਡਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੱਗ ਪਿਆ । ਰ੍ਰੜ੍ਹੀਵਾਦੀ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਅਨਟਰਮ ਰੈਡ' (1906 ; ਔਗ, ਅਨੁ. 'ਬੀਨੀਥ 

ਦੀ ਫ੍ਰੀਲ') ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ_ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ" ਹੈਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸਨੇ 
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ 
ਰਿਹਾ । 1904 ਤੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣ 

ਮਗਰੋ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੀ 

ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਸਫਲ ਅਤੇ 

ਮਾਯੂਸ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ _'£ਫ੬੬ €&022- 
2॥9' (ਅੰਗ. ਅਨੁ. 1961) ਲਿਖਿਆ । ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਵਲ 
'3੬009' (1910) ਅਤੇ '੦5904162' (1914) ਹੋਂਦ ਵਿਚ 
ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ 
ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 

ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕ ਨਾਵਲ 'ਸਿਧਾਰਥ' (1923) 

ਲਿਖਿਆ । 

ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੈਸੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ । 

1919 ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 

1923 ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂਟੈਗਨੌਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 

'ਜਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮਪਰ- 

ਤਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰਬ ਲਿਖਿਆ । ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੈਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ 

'ਦਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਜੈਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਯੂਰਪ ਦੀ 

ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ 

ਰੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈਸੈ ਵੀ ਮਨੌਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ 

ਹਾਵਲ '12610180' (1919) ਇਸੇ ਮਨੋ-ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਚਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਂਸ ਤੋ ਮਗਰੋ 

ਏਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰਵਰਤੀ, ਬਾਹਰਵਰਤੀ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ 

ਚੰਨ੍ਹਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ । ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ 

ਹਵੈਦ ਹੈਸੈ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਹੈ । 

ਹੈਸੈ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ _'9% $&11ਨ੦11' 

1927) '੧872੧55 006 6301601006' (1930; ਔਗ. ਅਨ. 

ਭੈਥ ਐੱਡ ਦੀ ਲਵਰ') ਅਤੇ 12੧8 %੦£€11300ਕ710" 

1932); ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਨਾਵਲ 

285 6185061161514€1" (1943; ਅੰਗ. ਅਨੁ. 'ਮੈਜਿਸਟਰ 

ਦੀ') ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ 

`ਵਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਵੰਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਸੈ ਦੀਆਂ 

ਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਮਗੀਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ 

ਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ 

।ਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

9 ਅਗਸਤ, 1962 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਮਾਂਟੈਗਨੌਲਾ ਵਿਖੇ 
` ਇਸ ਉੱਚ ਕੌਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 1 ਰ੍ 
ਹੇ. ਪੂ--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ: ਮਾ. 5 : 18 ; ਐਨ, ਅਮੰ. ; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 387 

$ ੨੫ ੭੫ ੭੫ <੨. ਹੈ ਹੈਸੇ, ਫਰੇਡ ਵੈਲੈਸ, ਜੂਨੀਅਰ : ਅਪੌਲੋ 13 ਮਿਸ਼ਨ (11 

921. : ਹੈਹਯ 

ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1970) ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋ੍ਯੁਕਤ ਰਾਜ.ਦੇ. 
ਇਸ ਹਵਾ-ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ` ਇਵ 
14 ਨਵੈਬਰ, 1933 

ਨੂੰ _ਬਿਲਕਸੀ _ ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਦਰਮਾ ਉਤੇ 

ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰੋਤ੍ਹ 
ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ 
ਈ'ਧਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈੱਲ 

ਟੱਕ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ 
ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਬੇਸ਼ਕ 

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮੈਂਬਰ ਹੈਸੈ ਜਾਨ ਐਲ.; 
ਸਵਿਗਰਟ,'ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ 

ਕਮਾਂਡਰ ਜੇਮਜ਼ ਏ. ਲਾਵੈਲ ਜ੍ਰਨੀਅਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਾਪਸ 

ਉਤਰ ਆਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲ੍ਰਨਰ ਮਾਡਿਉਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ- 
ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । 

ਹੈਹਯ : ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਤ- 
ਪਤੀ 'ਹਯ' (ਘੋੜਾ) ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ । ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਕ 
ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰ ਯਦੂ ਦੇ ਪੜਪੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਹਯ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀਥੀਅਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ 'ਹੈਹਯਾਂ' ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪੱਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੋਤ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰੇਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ---ਤਾਲ-ਜੰਘ, ਵੀਤੀਹੌਤ੍ਰ, ਆਵੰਤੀ, ਤੰਡੀਕੇਰ ਤੇ ਜਾਤ ਜਾਂ 

ਸੁਜਾਤ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹੂ ਜਾਂ' ਬਾਹੁਕ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, 
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਤ 

ਲਿਆ ਸੀ। ਰ੍ 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੂੰ ਦੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਯਤੀ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ 

ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦਿਵੋਦਾਸ 
ਦੇ ਪੌਤਰੇ ਪ੍ਰਤਰਦਨ ਨੇ 'ਹੈਹਯਾ' ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 

ਰਾਜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਜੁਨ 
ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਹੈਹਯਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਸਰਾਮ ਨਾਲ 

ਜੋਗ ਹੋਈ । ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ` 
ਸਨ । 

ਫਰੈਡ ਵੈਲੈਸ ਹੈਸੈ, ਜੂਨੀਅਰ 

ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਹਾੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ , 
ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਰਨਲ ਟਾਡ ਅਨ੍ਸਾਰ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਅਜੇ ਵੀ 'ਸੋਹਾਗਪੁਰ' ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਐਨ , 
ਉੱਤੇ ਭੂਗੌਲ ਖੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ 

ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਰਰਮਗਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ।' 

ਇਸ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬ੍ਰੀ,, 

ਕਥਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ _ਜ਼ੇਵੰਤ ਵਲ. 



ਹੈਕੋਐਨਸੈਕ 

ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ [ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਨ ਦਾਂ 
ਸਰ੍ਹਾਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕੌ ਇਕ ਰਸਤਾ 
ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ! ਸੀ । 
ਇੰਜ ਘੋੜੀ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ-ਭਗਤੀ ਵਰਦਾਨ 

ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸੈਤਾਨ (ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ । ਉੱਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ 
ਉਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ 1 ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਲੀਨ ਯਯਾਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਵਾਸੁ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਜੀ ਨੇ ਇਹੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲ 

ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰੈਭਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਏਕਾਵਲੀ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ । ਇਹੋਂ ਵੰਸ਼ 'ਹੈਰਯ` ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਰਾਜ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਿਹਾ । ਸੂਰਜ ਵੌਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ 1 

ਹ. ਪੁ--ਮ. ਹਿੰ, ਮਿ. ਕੌ. ਦੇਵੀ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਧਿਆਇ 17-21 ; 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ-333, 298, 299, 329, 335, 
ਹੈਕਐਨਸੈਕ : ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 

ਪ੍ਰਰਬੀ ਨਿਉ ਜਰਸੀ ਦੀ ਬਰਗੈੱਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋਂ 

ਹੈਕਐਨਸੈਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 

ਲਗਭਗ ਸੈਨ 1639 ਵਿਚ ਵਲੰਦੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 
ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਚੌਕੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰਬੇਡੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਜੋਂ 
-ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੇ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਸੰਨ 1921 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਹੈਕਐਨਸੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ । 

ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ 
ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ _ਕਰਨਾ, 
ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਮੁਖ 
ਸੱਨਅਤਾਂ ਹਨ । 

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1968 ਨੂੰ ਇਥੇ ਮਿਉਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕ 
ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਹੈਕਐਨਸੈਕ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 
ਕਈ ਹੌਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--36,039 (1980) 
20” 53” ਉ. ਵਿਥ.; 74” 03” ਪੱ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬਿ, ਮਾ. 4 : 826 ! ਐਨ, ਅਸੈ, 13 : 607 

ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੈਲਿਡਾ : ਇਹ ਪੌਰੀਫ਼ਰਾ ਫਾਈਲਮ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਕਸੈਕਟੀਨਲ (ਜਾਂ ਛੇ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ) ਸਿਲੀਕਾਮਈ 
ਸਪਿਕਿਊਲਾਂ ਵਾਲੋਂ ਸਪੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸਪੰਜਿਨ ਨਹੀਂ' ਹੌਦੀ । ਇਹ ਸਪੰਜ ਸਾਰੇਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ _ਰੈਡੀਅਲ ਸਮਮਿਤ ਸਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ 
ਵਖਰੋਵੋ' ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੁਲਦਾਨ, ਕੀਫ਼, ਬਿਗਲ, ਪੱਖੋਂ ਆਦਿ 
ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਪੌਜ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ 

` ਸਿੱਧੋਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋ ਜਾਂ ਸਪਿਕਿਉਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗੁੱਛੇ ਜਾਂ ਲਿਟ 
`_ਰਾਹੀ' ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

8322 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਆਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਾਰਫ਼ਾਂਲੋਜ਼ੀ)--ਇਨ੍ਹਾਂ `ਸਪੰਜਾਂ ਦੀ _ਦੇਹ-ਭਿੱਤੀ 
ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਹੌਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੌੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਡ੍ਰਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹੈਕਸੌਕਟੀਨੈਲਿਡ ਸਪੰਜ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਟ--(1) ਡਰਮਲ 
ਮਾਈਕ੍ਰਸਕਲੀਰ _(2) ਡਰਮਲ ਝਿੱਲੀ _ (3) ਸਬਡਰਮਲ ਟੌਬੈਕਿਉਲਰ ਜਾਲ 
(4) ਐਦਰਲਾ ਟ੍ਰੈਬੈਕਿਉਲਰ ਜਾਲ (5) ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ (6) ਸੋਪੰਜ- 
ਖੋੜ (7) ਅਪਵਾਹੀ ਨਲੀ ਰ੍ 

ਖੌੜਾਂ ਵਿਚ ਟੌਬੈਕਿਉਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਟੈਬਿਕਿਉਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਏ ਅੰਗੂਠੀ ਆਕਾਰ ਦੇ 
ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਦੇਹ-ਭਿੱਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਭ 
ਤੋ ਬਾਹਰਵਾਰ ਡਰਮਲ ਝਿੱਲੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਲ ਗੌਲ ਮੁਸਾਮ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਮਾਂ ਰਾਹੀ" ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਟ੍ਰੈਬੈਕਿਉਲਾਰ 
ਵਿਰਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਡਰਮਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਤਰ ਚਲਦਾ. 
ਸਬਡਰਮਲ ਟੈਥੈਕਿਉਲਰ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਵਲ ਵਧਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾ 

ਹੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਬਡਰਮਲ ਖੌੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਹ ਖੌੜਾਂ ਸਭ ਤੱ ਬਾਹਰਲੇ ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿੱਤੀ ਮੌਟੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟਾ- 
ਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਵਲਦਾਰ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇਂ ਅੰਦਰ ਵਲ, 
ਡੂੰਘੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਪਵਾਹੀ ਨਲੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨੌ ਕੀਫ਼-ਸੈੱਲਾਂ (ਕੋਐਨੇਸਾਈਟਾਂ) ਦੇ 
ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਧਾਰ ਤੋ ਆਪਸ ,ਵਿਚ ਮਿਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਰੈਟੀਕ੍ਰਲਰ ਝਿੱਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮ ਦੁਆਰ (ਪ੍ਰੌਸੋਪਾਈਲ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਸਬਡਰਮਲ . ਟੈ੍ਬੈਕਿਉਲਰ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟਾਦਾਰ 
ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਖ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵੱਡੋਂ ਛੋਕ, ਅਪ 



ਦੁਆਰ (ਐਪੋਪਾਈਲ) ਰਾਹੀ ਸਬਸਪੌਜੋਸੀਲਿਕ ਟੈਬੈਕਿਉਲਰ ਸਿਸ- 
ਟਮ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ' ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀ' ਕੇਂਦਰੀ 

ਯੂਪਲੰਕਟੈਲਾ ਦੋ ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾਰ-ਰਚਨਾ (ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ) (6) ਰੈਟੀਕੁਲਰ ਝਿੱਲੀ (ਅ) ਕੀਫ਼-ਸੈੱਲ ਪਾਸੇ ਤੋਂ` ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ । 

ਸਪੰਜ-ਖੌੜ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ । ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਿ ਅਤੇ 

ਸਪੰਜ-ਖੌੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਵਾਹੀ ਨਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਸਪੰਜ- 

ਖੌੜ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਛੋਕ, ਆੱਸਕ੍ਰਲਨ ਰਾਹੀ' ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਛੇਕ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛਾਣਨੀ ਰੂਪੀ ਪਲੋਟ ਰਾਹੀ (ਢਕਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਜ਼ਾਗਲੀਆ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । __ 

ਪਿੰਜਰ--ਪਿੰਜਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਗਾਸਕਲੀਰ ਅਤੇ ਮਾਈੜ੍ਰੌਂ ਸਕਲੀਰ 
ਸਪਿਕਿਉਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਿਕਿਊਲਾਂ ,ਦੇ 

ਆਕਾਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਕਈਵਖਰੇਵੇ' ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਉਹ ਤਿੰਨ ਧੁ ਰੱਈ (ਟ੍ਰਾਈਐਕਸਾਂਨ)' ਜਾਂ ਹੈਕਸੇਕਟਿਕ'ਦੇ ̀  `ਵਿਉਤਪੰਨਹਨ_ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋ` ਰੇਜ਼ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ-ਤਿੰਨ-ਦੋ ਅਤੇ, ਇਕ- 

੭ 

ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੈਲਿਡ ਸਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਹਿੱਸੋਂ : 
(6) ਯ੍ਰਪਲੌਕਣੌਲਾ _(ਅ) ਫੈਰੀਆ _(ਏ) ਆੱਲੋਸਿਸਟਿਸ _(ਸ) ਹਾਇਲੋ- 

ਜਿ (ਡਰਮਲ ਪੈ'ਫੈਕਟ) (ਹ) ਹਾਇਲੌਨੀਮਾ (ਐੱਫ਼ੀਡਿਸਕ) (ਕ) ਡਿਕਟਾਈ- 
'ਕੇਲੈਕਸ _(ਖ) ਰੀਗੈਡਰੈਲਾ 

ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਈੜੌਂਸਕਲੀਰ ਦੌ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 
ਡੈਂਦੇ ਹਨ : ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈਕਸਐਸਟਜ਼ ਹੈ; ਇਹ ਸਪਿਕਿਊਲ ਛੋਟੇ ਛੋਂਟੇ 

32. .' ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੈਲਿਡਾ 

ਛੇ-ਧੁਰੱਈੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਬਾਈਰੌਚੂਲੋਟ ਸਪਿਕਿਉਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੌਟੇ ਛੌਟੇ, 
ਇਕ-ਧੁਰੱਈ, ਦੋਂ-ਧ੍ਰੱਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਧੁਰੱਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਰੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਛਤਰੀ-ਨੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਮੈਗਾਸਕਲੀਰ ਸਪਿਕਿਊਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੈ । ਦੇਹ-ਭਿੱਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ 
ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ--ਡਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ 
ਹੇ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪੈਰਨਕਾਈਮਲ, ਅੰਦਰਲੌ ਟੈਬੈਕਿਉਲਰ ਜਾਲ ਵਿਚ 
ਗੈਸਟ੍ਲ ਸਪੋਜ-ਖੌੜ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਹ- 

ਭਿੱਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਕਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਸਟਲ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਵਰਧਨ--ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਰ ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੌਲਿਡ ਸਪੰਜਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਵਰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਫੈਰੀਆ ਵਿਚ ਵੰਡੀਜਣ 
ਰਾਹੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਭਰੂਣ ਦੀ ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜੈਲੀ 
ਵਰਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਬਾ-ਨ੍ਮਾ ਸੈੱਲ 
ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਵਰਧਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੂਲੀ-ਨ੍ਮਾ, ਚਾਰ= 

ਫੌਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਧਨ (ਉ) ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਅ) ਲਾਰਵੋ ਦੀ 
ਪਿਛਲੋਰੀ ਹਾਲਤ () ਛੋਟਾ ਸਪੰਜ (1) ਜ਼ਾਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਪਿਕਿਊਲ (2) ਛੇਂ- 

ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਪਿਕਿਊਲ (3) ਆਸਕੁਲਮ (4) ਛਾਂਟਦਾਰ ਸਤ੍ਹਾ 

ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਪਿਕਿਊਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਦੋ ਲਾਰਵਾ 
ਸਪੌਜ ਤੋਂ' ਅੱਡ ਹੌਦਾ ਹੈ, 13 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ 

ਹ੍ੰਦੇ ਹਨ । ਛਾਂਟਾਦਾਰ ਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾੱਲਰ 
ਫਲੈਜੈੱਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋ' ਚਿਪਕਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਨਲੀ-ਆਕਾਰ ਸਪੰਜ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆੱਸਕ੍ੁਲਮ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜ- 
ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਿਕਿਊਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਪਰਿਸਥਿਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ (ਇਕਾਂਲੌਜੀ)--ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੈਲਿਡ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੌਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਹਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਮੁੰਦਰੀ, ਐਨੀਮੌਨ, 
ਹਾਈਡੀਾਂਇਡ, ਆਈਸੰਪੌਡ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਸਟਾਰ, ਸ਼ਰਿੰਪ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । 



ਹੈਕਨੇ 

ਸਖ਼ਤ ਪਿੰਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਕਸੈਕਟੀਨੈਲਿਡਾਂ ਦੇ ਪਥਰਾਟ ਵੀ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕੈੱਬ੍ਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਥਰਾਟ ਮਿਲੇ 
ਹਨ । ਕ੍ਰਿਟੇਸ਼ਜ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ । 

ਚ. ਪੂ.--ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 488 

6 ਹੈਕਨੇ : ਲੰਦਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਲੰਦਨ ਦੀ 

ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਬਰੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਤੋਂ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਰੋਂ ਦਾ।ਰਕਬਾ 19 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੋ,ਵਿਚ ਦਲਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ । ਦਰਿਆ 

ਲੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ 
ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਹੈਕਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ_ ਸਿਲਕ ਬੁਣਨ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਰਸਾ- 
ਇਣਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । 

ਸੇਂਟ ਅਗਸਟੀਨ ਦਾ ਗ਼ਿਰਜਾ ਇਥੋ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ 

ਹੈ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਤੇ ਰੌਮਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ“ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਨ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਾਕੂ 

ਪੁਨਾਹ ਲੰਦੇ ਸਨ । ਰ੍ 
ਆਬਾਦੀ --1,83,300 (1982) 
51733? ਉ. ਵਿਥ; 023” ਪੱ. ਲੱਥ. 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 608 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 827 . 

ਹੈਕਰ, ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ : ਇਸ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ 
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ, 1811 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਿਚ 

ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੌਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਵਕਾਲਤ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਡੈੱਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਚੈੱਬਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਵਿਰੌਧੀ (ਲਿਬਰਲ) ਧੜੇਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ 
ਰਾਜਤੌਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਅਸੈੱ- 
ਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਰਾਜਕ੍ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਸੈਵਿਧਾਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਦਰ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚੋ" ਉਠਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਗਏ । ਜਦੋ” 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦ੍ਰੌਹ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਸਿਆ । 
ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੈਗੀ (1861-65) ਢੌਰਾਨ ਇਹ 

ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਰਨਲ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨ 
ਵੀ ਗਿਆ । ਭਾਵੇ ਇਹ ਜਰਮਨ ਵਿਚ 1871 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ 
ਨਵੀ” ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ 

ਪੁਰੂਸ਼ੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ _ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । 
-24 ਮਾਰਚ, 1881 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 

& ਹ, ਪੂ “ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 4; 986 ` 
£ ਇਤ 

.. : ਹੈਕਲ, ਅਰਨ੍ਜਟ (ਰਾਈਨਰੀਕ ਫਿਲਪ ਆਗਸਟ) : ਇਸ 
ਵਿਕਾਂਸਵਾਦੀ, ਡਾਰਵਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਤੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦ 

ਦੀ: ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਭਰੂਣ-ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਵੇੱ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ 

ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1834 ਨੂੰ _ਪਾਟਸਡੈਮ 

ਵਿਖੇ ਹੋਦਿਆ । ਥਰ੍ਲਿਨ ਯੂਨੀਵ ਵਰਸਿਟੀ ਤੰ- ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
1857 ਵਿਚ. ਇਥੋ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । .ਇਸ 

ਨੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ , , ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾ ਵੁਲ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਮੌੜਿਆ.। 

“ ਇਸ ਦੀਆੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਨਿਪਨਲਿਖਤ _ਹਨੈ := 
6੬007€//2 4907]0001712 4£7 _ €07£9790716% । ਹੁ 866 22 

924. ,_ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹ09070/9686 $680[ਮੁਖਿਨ੬5&€56600/2 (4566); 2. 77985; 
ਭਟ ਸਸਨ/07)? 2 “੬੦797 (2576); ਸ/7986/_ (7599); 

798ਟ 7902 07702 ੪7੬੬ (2900) । 

9 ਅਗਸਤ, 1919 ਨੂੰ ਯੇਨਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ, ਪੇ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4: 831 

ਹੈਕਲੂਤ, ਰਿਚਰਡ : ਰਿਚਰੰਡ ਹੈਕਲੂਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ 
ਇਕ ਉੱਘਾ ਭੂਗੌਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਰੀ- 
ਫਰਡਸ਼ਿਰ ਵਿਚ 1552 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ 
ਇਸਨੇ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਸਕ੍ਰਲ ਅਤੇ ਕਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਆਕਸਫੌਰਡ ਤੋਂ” ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋ” ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1536 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸਤ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਨਸਟਰ 

ਦਾ ਆਰਚ ਪਾਦਰੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲਿਖਣ ਦਾ ਝੱਸ ਇਸਨੂੰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ 
ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਲੌੜ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ.ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਘਾ ਲਿਖਾਰੀ, 

ਭੁਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ । ਐਲਿਜਬੈਥ ਦੇ ਸਮੇ 
ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਹੌਣ ਵਾਲੇ ਸਮੌਦਰ-ਪਾਰ ਸਫਰਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖ ਸਕਣ । ਹੇਕਲ੍ਹਤ 
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਵੇ ਸਿਰਿਓ” ਕਾਇਮ 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੜੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ.। 

ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਮ੍ਰੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੌ` ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ 

ਅਤੇ ਤੌਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਗਿਣਤੀ ਸੀ । ਸੰਨ 1582 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਕ ਨਵੀ” ਕਿਸਮ ਦੀ 
ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਡਾਈਵਰਜ਼ ਵਾਏਇਜਜ਼ _ਟਚਿੰਗ ਦੀ 
ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ' ਉਸ ਸਮੇ” ਸਰ ਹਮਫਰੀ ਗਿਲਬਰਟ 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆ- 

ਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਕੌਮ ਵਲ ਸਿਆਣੇ ਲੌਕਾਂ 

ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੌਗ ਕੌਮ 

ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 
ਭਾਵੇ” ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ_ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ 
ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 

1584 ਵਿਚ ਹੈਕਲ੍ਹਤ ਲੰਦਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 
ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਸਹਾਇਕ ਵਜੋ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਉਥੋ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸ- 
ਕੌਤਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੜ£ਟਗ' ਲਿਪੀ । ਵਿਹ ਵਿਕ ਲੰਬੀ 

` ਲਿਖੰਤ` ਸੀ ਜੋ ਦਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਾਦਕੀ ਕੰਮ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਸੀ । ਇਹੋ ਪੰਹਿਲੀ ਵਾਰ 1877 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 

ਜਾਣ ਤੌੱ` 300 `ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਛਪੀ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 
ਐਨਿੱਜ਼ੋਕੈਰ ਲਈ ਲਿਥੀ ਗਈ ਸੀਂ ਪਰ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੈ ਹੈਕਲ੍ਹਤ ਪੈਰਿਸ 
ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਗੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨ੍ਹੇ ਸੁਣਕੇ, 

ਕਿ ਇੰਗਲੈ” ਡੱ_ ਕਝੇਂ ਲੀ ਕਰਨ ਜੌਗਾ, _ਹੈਕਲਹੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 
ਦਾਂ ਜਜ਼ੰਬਾ 'ਜ਼ੌਰ ਮਾਰ ਉਠਿਆਂ ਡਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਰੌਰ ਵੱਡੀ ਯੌਜਨਾਂ 
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ਤੇ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸੀ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਖੌਜਾਂ 
ਤਾ ਹਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਨ 1589 ਈ. ਵਿਚ 
ਭਪੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿਛੌ` ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਕੇ 

ਤਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ । ਇਹ ਕਿਤ'ਬ ਹੈਕਲਹਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਤਾ ਤਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਮਾਖ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ' ਅਜ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ 
ਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
11 ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇ” ਤੱਕ ਹੀਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 
'ਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ '$/980471 €%' 
੭ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਨ 1903-05 ਈ. ਵਿਚ 12 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀ 

!ਈ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਗਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ 

[ਨ । ਰ੍ 

ਸੰਨ 1616 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 
ਹ. ਧੁ.--ਐਵ, ਐਨ. 6 : 236 

ਹੈਕਾਟੀਅਸ ਆਫ਼ ਮਾਈਲੀਟਸ : ਹੈਕਾਟੀਅਸ ਯੂਨਾਨੀ ਯਾਤਰੀ, 
ਹਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਭੂਗੋਲਵੇਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 550 ਈ. ਪ੍ਰਰਬ 
ਹਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਵਿਚ ਮਾਈਲੀਟਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
। ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਓਂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਰੌਹ ਰੋਕਣ 

ਦੀ ਸਮਝਾਇਆ । ਜਦੋ ਦੀਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾ 

ਹਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਈਓਨੀਆ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੌ' ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
7ਈਓਂਨੀਆ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆ- 
ਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੈਦ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ''ਦੀ ਟੈਵਲਜ਼ ਅਰਾਉ'ਡ 
। ਵਰਲਡ '_ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ । ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੌ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 
ਨੀਆਲੌਜੀਆਈ' ਤੇ 'ਪੈਰੀਜੈਸਿਸ' ਲਿਖੇ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ 
4 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ- 

ਤਾ ਬਾਰੇ ਸੈਦੇਹ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਨ 
ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ 

ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭ੍ਰਗੌਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । 
ਹ, ਮੁ.--ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 8 : 4149 ; ਐਨ. ਅਮੈ. 14 : 60 ; ਐਨ. ਬਿ. 
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ਹੈਕੌਟੀ : ਹੈਕੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਆਰਟਮਿਸ 
ਲ ਮਿਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝ ਦਿਆਂ 
ਦਾ ਸੀ । ਹੈਸਿਆਡ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਐਸਟੇ- 
ਆ ਪਰੀ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਦਸਦਾ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ 
ਨਰ ਹਨ। 

ਹੈਕੇਟੀ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਢਦੌਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸੀ । ਇਹ 
ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ । ਰਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੰਗ 
। ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਊਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵ ਲੌਕ 
ਦੇਵੀ ਹੌਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । 
ਇਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਕੇਟੀ ਜ਼ਿਊ[ਸ ਅਤੇ ਹੇਰਾ 

ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਿਸੇ ਇਸਤਤੀ ਦੇ 
ਭ ਜਾ ਲੁਕੀ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਗੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ 

_` ਰੈੱਗਚਾਓਂ 

ਤਰ੍ਹਾ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ । ਬਾਂਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬੇਰੀ ਨੇ ਪਵਿੱਟ 

ਤਰ ਕੀਤਾ । ਜੰਹੌਨਮ _ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ”. 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੂਣੇ, ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵੀ. ਸੀ । ਇਸਨੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪ 

ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੋ ਜਹਨੰਮੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮ ਡੌਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੀ 

ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ' ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਤ 

ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੀ 
ਹ. ਪੁ.--ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਈਥਾਲੌਂਜੀ : 

ਐਨ. 9: 318 

ਹੈਕੈੱਟ, ਜੇਮਜ਼ ਹੈਨਰੀ ? ਇਹ ਸੋਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ, 

1800 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੌਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ 

ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੌਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ । ਆਖਿਰ 1825 

ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਉਦੋ ਤਕ ਇਹ 

ਇਕ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ' ਵਜੋਂ “ ਕਾਫ਼ੀ/ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1838 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿਚ ਫ਼ਾਲਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਰੌਲ'` ਕਰ ਕੇ 

ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਐਡਵਿਨ 

ਫਾਂਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਰੇਡੀ ਐਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੌ 

ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਸਮੇ ਇਹ ਐਸਟਰ ਪਲੋਸ ਓਪੋਰਾ ਹਾਉਸ ਦਾ 

ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ । ਸੈਨ 1863 ਵਿਚ ਹੈਕੈੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਨੌਟਸ 

ਐਡ ਕੌਮੈਂਟਸ ਆੱਨ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ । __ 

98 ਦਸੰਬਰ, 1871 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਮਾਇਕਾ 

ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 826 ; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 154 

ਹੈ'ਗਚਾਓ : ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜਜਿਆਂਗ (68402) 
ਸੂਬੈ ਵਿਚ, ਚਾਈਨਟਾਂਗ (1950੬) ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ _ਕੇਢੇ, 
ਸੰਘਾਈ ਤੋਂ 180 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਗ੍ਰੱਡ ਕੈਨਾਲ ਦੋ 

ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ- 

ਧਾਨੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਦਰ 

ਹੈ । ਤੇਰ੍ਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕੋਪੌਲੋ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਨੇ ਇਸ ਦਾਂ ਨਾਂ ਕਿਨਸਾਂਈ ਕਿੰਗਸੀ ਜਾਂ ਕੁਇਨੋਸੇ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ । 

__ਹੈਂਗਚਾਓ 1127 ਈ. ਤੋਂ 1278 ਈ. ਤਕ ਐਸ. ਸੁੱਗ ਖ਼ਾਨ- 

ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1861-64 ਈ. ਦੀ ਟਾਂਈਪੈ'ਗ 

ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ 

ਗੋਈਆਂ ਸਨ । ਖ਼ਾਨਾਂਜੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇ 1926 ਈ. ਵਿਚ ਲੋਇਰ ਯੌਗਸੀ 

ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਪਣਾਂ 

ਕਥਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿ੭' । ਜੰਦੋਂ' ਹਾਸ਼ੰਟਰਣਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਚਾਓ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਂਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੌਰ 
ਵੀਂ ਵਧ ਗਈ । 24 ਦਸੰਬਰ, 1 937 ਈ. ਨੂੰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ 
ਨੇਂ ਕਬੱਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਆ । ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਫਿਰ 
ਖ਼ਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਿਉਨ੍ਿਸਾਂ ਦੇ 

ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਗਿਆ । 

ਇਥੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਦ- 
ਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹਨ । ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਥੇ ਟ੍ਰੈਕਟਫੇ 

65 ;' ਐਨ. ਬਿ. 11 : 294 ; ਕੋਲ, 



- ਹੈਗਰਡ, ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਰਾਈਡਰ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ. ਤੋ 

- ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਟਾ ਪੀਸਣ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਾਸੈਂਸ ਕਰਨ, ਸਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ 

ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਇਥੋ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸੈਸਥਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ 

ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਕਈ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--ਲਗਭਗ 1,800,000 (1983) 
30? 157 ਉ. ਵਿਥ.; 120” 10 ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 264 ; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ: 4 : 887 
=-ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਹੈਗਰਡ, ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਰਾਈਡਰ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਵਲ- 
ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 99 ਜੂਨ, 1856 ਨੂੰ ਬਡਰੇਨਹੈਮ ਵਿਖੋ ਹੌਇਆ । 

ਇਹ 1875 ਤੋ` 1879 ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ 

_ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਕੇਟਵੇਓ' 

ਅਤੇ 'ਹਿਜ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇਬਰਜ਼' 

1882 ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ 

ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

-ਦੀ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂੂਬੀ ਹੈ । 

'ਕਿੰਗ ਸਾਲੌਮਨਜ਼ ਮਾਈ- 

ਨਜ਼' (1885) ਇਸ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਚਨਾ ਸੀ ਪਰ 

'ਜੈੱਸ (1887) ਇਸ ਦੀ 
ਸਰਬੋਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇ “ਡਾਅਨ' 
(1884), ਸ਼ੀ (1887), ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਰਾਈਡਰ ਹੈਗਰਡ 

'ਐਲਨਕੁਆਟਰਮੇਨ' (1887), 'ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ' (1889), 'ਐਲਨਜ਼ 
ਵਾਈਫ'(1890), 'ਨਦਾ ਦੀ ਲਿਲੀ' (1892) ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ 
ਵੀ ਲਿਖੋ । 1926 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ੍ਰੈਜੀਵਨੀ 'ਦੀ ਡੇਜ਼ ਆਫ਼ ਮਾਈ 
ਲਾਈਫ਼' ਛਪੀ । 1912 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । 
ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ। 1902 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

1925 ਨੰ ਪੁਸਤਕ 'ਰੂਰਲ ਇੰਗਲੰ'ਡ' ਛਪੀ । 14 ਮਈ, ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ, 2 : 705 

ਹੈਗੇਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ : ਇਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ । 
ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋ ਇਹ ਦਸਵੀ' ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇਈ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਸੀ । 

537-36 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸਿਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ 
ਮੁੜ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹ੍ਰੈਦੀ 
ਸੀ, ਉਹ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 

ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 
ਕੰਮ. ਨੂੰ 520. ਈ. ਪੂ. ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

` :ਹੈਗੋਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆਂ ਪੈਗ਼ੈਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੌ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ_ਚਾਰ ਦੇਵ 

ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ 520 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱ 
ਦਸੰਬਰ ਦੇਂ. ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਹਿਲੀ ਦੇਵ 
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_ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੈਜ਼ੰਬਰ ਰ ਹੈਗੋਈ ਰਾਜਾ _ਦਾਉਦ ਦੇ ਇਕ ਉੱਤਰਵਰਤੀ 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਬੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਤ ਜੌਸ਼ੁਆ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਗਿਰਜੇ ਨੇ ਨਵੇ ਸਿਰਿਉ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਰ੍ 

- ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਲ ਆਦਿ ਇਸੇ 

ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ _ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀ” ਉਸਾਰਦੇ, 

ਜਦੇਂ' ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ! ਇਹ ਬਾਣੀ 

ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਦੂਜੀ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਹੀ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਧੀਆ 

ਹੌਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਤੀਜੀ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਲੌਕਾਂ ਉੱਤੇ 

ਮਲੀਨ ਹੌਣ ਦਾ ਦੌਸ਼ ਲਗਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰ- 

ਥਕ ਸੰਕਟ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਨਾਲ . ਈਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ 

ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇਗਾ । 

ਚੌਥੀ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਬੇਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ । ਇਹ 

ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਤਰਥੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਦਸਦੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਬਾਬੇਲ ਜ੍ਰਡਾ ਦਾ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ । ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਹੈਗੋਈ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਬਾਬੇਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਨਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੌਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । 

ਹ, ਪੁ.--ਕੋਲ, ਐਨ. : 9 : 159 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 10 : 1110 

--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਥੋ” 

ਹੈ'ਚ, ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੋਵਾਲਟਰ : 1950 ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀ ਜਾਂ 

`ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਟੈਡੀਅਸ ਗੀਚਸਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨਡੈਲ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਜ਼ਿਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 

1896 ਨੂੰ ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਐਡੀਨਲ ਕਾਰਟੈਕਸ?ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂਰਮੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵ- 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ । 

1930 ਵਿਚੋ, ਪਿਟਸਬਰਗ _ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਮੈਡੀਸਨ 
ਵਿਚ _ਗ੍ਰੰਜੂਏਸ਼ਨ _ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿਖੋਂ ਮਾਇਊ 
ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ 
ਫੈਲੋ ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 

1926 ਵਿਚ ਇਹ ਇਥੇ 

ਮੈਡੀਸਨ] ਭਾਗ ' [ਵਿਚ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜੌੜਾਂ ਦੇ 

ਦਰਦਾਂ _ਸਥੈਧੀ ਵਿਭਾਗ 
ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ । 

ਐਡਵਰਡ ਸੀ. ਕੈਨਡੈਲ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ 

1948 ਵਿਚ ਗਠੀਏ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਡ੍ਰੀਨਲ 
ਹਾਂਰਮੌਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ __ ਨ < 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । `ਇਸ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੋਵਾਲਟਰ ਹੈ'ਚ 

ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਤੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀਆਂ_ਹਾਲਤਾਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਹੀ ਹਫ ' 



।ਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ'ਚ 
ਕੈਨਡੈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੜੇ ਅਸਰ _ਕਰਦੇ 

'ਡੌਕਰਾਈਨਾੱਲੌਜੀਕਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ _ਅਤੇ ਇਸ 
ਟੇ ਤੋਂ ਪੁਜਿਆ ਕਿ ਕਾਰਟੀਸੋਨ ਅਤੇ ਐੱਡੀਨੌਕਾਂਰਟੀਕੌਟਾੱਪਿਕ 
੧7ਸ) ਹਾੱਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋ ਆਰਾਮ 
“ਲ ਸੋਕਦਾ ਹੈ । 

30 ਮਾਰਚ, 1965 ਨੂੰ ਓਚੋਂ ਰਾਈਓਸ, ਜਮੈਕਾ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ 

ਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਅਨ. ਬਿ. ਮਾ, 4: 1017 

ਹੈਚੈਟ, ਚਾਰਲਸ : ਸੈਨ 1801 ਵਿਚ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ 
ਤਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੌਜੀ ਦਾ 

ਨਮ 2 ਜਨਵਰੀ, 1765 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਹੈਚੈੱਟਾਈਨ ਜਾਂ ਹੈਚੈੱਟਾਈਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਹੈਚੈੱਟੋ- 

7ਈਟ ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ 
ਦੇ ਹਨ । ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਨੂੰ ਕੌਲੰਬੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੱਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜ੍ਰਦ ਵੀ 
ਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਾਦ- 
'ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ । 

10 ਮਾਰਚ, 1827 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 944 

ਹੈਜ਼ : ਹੈਜ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਣਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਔਲਾਦ 

ਦਾ ਕਰਨ ਯੌਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ 

ਵਾਰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਝੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 
'ਰਮੌਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਟੂਈਟਰੀ ਗਲੈੰ'ਡ ਦੇ ਫਾੱਲਿਕਲ 

ਫਮੁਲੇਟਿੰਗ ਹਾਂਰਮੌਨ (ਸ$ਸ) ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ 
ਹੈ ਓਵਰੀ ਫ਼ਾਂਲਿਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਹਾਂਰਮੌਨ ਬਣਾ- 

'ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਾਂਰਮੋਨ ਹੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੌ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਹੈਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਐੱਸਟ੍ਜੈੱਨ ਦੇ ਅਸਰ 
'ਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
।ਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ,ਲਹੂ 
ਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੈ'ਡਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੈਜ਼-ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ 
ਦੱ ਓਵਰੀ-ਫਾੱਲਿਕਲ ਤੋ ਅੰਡਾ (ਜਾਂ ਐਡਾਣੂ) ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
'ਕੀ ਬਚਦੇ ਫ਼ਾੱਲਿਕਲ ਨੂੰ ਕਾਂਰਪਸ ਲਿਉਟੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
“ ਫਿਰ ਪ੍ਰੰਜੈੱਸਟੀਰੌਨ ਅਤੇ ਹੌਰ ਹਾਂਰਮੌਨ ਰਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ 
ਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ'ਦੋ ਹਨ । ਜੇ 
ਸ਼ੇਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਖ਼ਤਮ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੈੱਸਟੀਰੋਨ ਹਾੱਰਮੋਨ ਦਾ ਰਿਸਾਉ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 
। ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਝਿੱਲੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ" ਕਿ 

ਮਰ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ । ਹੈਜ਼ ` 
ਕਰੀਬਨ 9-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 

ਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12-14 ਸਾਲ ਦੀਉਮਰ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ 
ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਚੱਕਰ 21-60 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ 
ਜਤਨ ਇਹ ਚੱਕਰ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਹੈਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇ' 
੬ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੋਭਵ ਹੋਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਇਕ 
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ਦਮ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ 
ਲਗ ਜਾਵੇ । ਹੈਜ਼ ਦਾ ਵਹਾਉ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 45- 50 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੌਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕੌਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ” ਰਰਿੰਦਾ । 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਢ ਦੇ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇ” 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਂਰਮੌਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । ਹੈਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੌਣ 
ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਜ਼ ਦੇ ਵਹਾਉ ਵਿਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲੋ ਝੜਿਆ ਸੈੱਲ- 

ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸ਼੍ਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੋਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) । ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼੍ਨ 
ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾਂ ਹੈ 1 ਸ਼੍ਨ ਦੇ ਵਹਾਉ. ਦਾ ਸਮਾਂ 3-6 ਦਿਨ ਹੈ । 

ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਖ ਵਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵਖ ਵਖ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 20 ਘਣ ਸੈ. ਮੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ 

60-65 ਘਣ ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਖ਼੍ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ 

ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! 

ਹੈਜ਼ ਦੇ ਸਮੋ' ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਓਵਰੀ ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਹਨ ਸਪਲਾਈ 

ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸ੍ਰਸਤ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਖ਼ੂਨ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਤਲ ਦੇ ਨੌੜੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 

ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਕ ਥਾਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ਫਿਰ 

ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੌ ਭੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀ” । ਇਕ 

ਥਾਂ ਉਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ । ਡ੍ਰੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ 

ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ਸ੍ਰੰਗੜ ਕੇ ਸ਼ੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੈਗੜਨ ਤਾਂ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ 

ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਪਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ 
ਤਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੈਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹ੍ੰਦਿਆਂ ਸਾਰ 

ਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈਜ਼-ਚੱਕਰ 24-35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਅੰਡ-ਉਤਸਰਜਨ ਹੈਜ਼ ਆ ਚੁੱਕਣ ਤੋ' 10-14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਡ-ਉਤਸਰਜਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕ੍ਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਕਈ 

ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਅੰਡੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇੱ' ਦੌਰਾਨ 

ਜੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ' ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਰੰਤ੍ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬ- 

ਦੀਲੀ ਨਹੀ ਆਉਦੀ । 
ਗਰਭ _ਠਹਿਰ _ਜਾਣ _ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਜ਼ ਸਮੇ 

ਰਤਾ ਕੁ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਹਨ 

ਵਖੇਰੇ ਆ ਜਾਣ ਉਤੇ ਭੁਲੋਖਾ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ” ਪਿੱਛੋ” 
ਸ਼ਰਨ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਨਹੀ' ਆਉਦਾ । ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ” ਵੀ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅੰਡਾ ਬਣਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰਭ _ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 'ਹੈਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋ” ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਝੜਨ 

ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਐਸਟ੍ਰੱਸ' ਸ਼ਬਦ 

ਹੈਜ਼ 
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ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਤੇ' ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਨ-ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ 
ਸਮੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਖ ਵਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਕਿਰਿਆ- 
ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਨਐੱਸਟ੍ਰੱਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਿੰਗੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਪਾੱਲੀਐਸਟ੍ਰੱਸ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਚ 2-20 ਵਾਰ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 
ਐੱਥ੍ਰੋਪਾਂਇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ. ਅਸਲੀ ਹੈਜ਼ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼੍ਨ 
ਦਾ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਕਈ ਹੋਰ .ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਿਚ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡ- 

ਉਤਸਰਜਨ ਦੋ ਹੈਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ 
ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਥੁਨ ਵੇਲੋਂ ਹੀ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 

ਇਹ ਹਰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਵੀ ਹੁੰਦਾ । ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡ-ਉਤਸਰ- 

ਜਨ ਲਿੰਗੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਤੀਆਂ 

ਦੇ ਐੱਸਟ੍ਲ ਚੱਕਰਾਂ ਦ ਵਕਫ਼ਾ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : ਚਿੰਪੈੱਜ਼ੀ, 36 

ਦਿਨ; ਬਾਂਦਰ, 27 ਦਿਨ; ਸੂਰਨੀ, 21 ਦਿਨ; ਗਾਂ, 20 ਦਿਨ; ਭੋਂਡ, 

16 ਦਿਨ; ਚੂਹਾ, 4-6 ਦਿਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਥਲ ਜਾਂ ਐਨੌੱਸਟਰਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਸੈਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ. 8 : 225 

--ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਹੈਜ਼ਡਰੂਬਲ  : ਹੈਜ਼ਤਰ੍ਬਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਥਿਜੀਨੀਅਨ 
ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਸਦ ਹਨ :-- 

__ ਪਹਿਲਾ ਹੈਜ਼ਡਰੂਬਲ ਹੇਮਿਲਕਾਰ ਬਾਰਕਾ ਦਾ _ਜੁਆਈ ਸੀ ਜਿਸ 
ਨੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰੌਭ ਕੀਤੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ । 
321 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਦੂਜਾ ਹੈਜ਼ਡਰੂਬਲ 

ਹੇਮਿਲਕਾਰ ਬਾਰਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਨੀਬੈਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ । 
ਹੈਨੀਬੈਲ ਨੇ 218 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ 

ਤਾਂ ਸਪੈਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ _ਕਾਰਲਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ 

ਹੈਜ਼ਡਰੂਬਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । 208 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਪਿਓ 
ਐਫਰਿਕੇਨਸ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੌ ਗਾਲ ਪਰਤਨ 
ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੈਨੀਬੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 207 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਐਲਪਸ ਲੰਘ ਕੇ ਇਟਲੀ 
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਐਪਰ ਰੌਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ 
ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ` ਰੋਕ ਦਿਤਾ । ਮੀਟਾਰੱਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ 
ਜੌਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ̀ 

ਹ. ਪੁ.--ਕੋਲ. ਅਨ. 9 : 249 ' 

_ ਹੈਜ਼ਡਿਉ, ਬੋਗਦਾਂ ਪੀਟ੍ਰੀਸਾਈਕੂ : ਰੌਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂ- -ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ, 
1836 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨੈਸਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਲਾਵੀ ਅਤੇ 
ਰੌਖ਼ਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1865-67 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ 

ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ । ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 'ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ 
ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਰੌਮਾਨੀਅਨਸ' (1873-75) ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ ਰੌਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ _ਢੌਗ ਨਾਲ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੈਨ 1876 ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਨ 1878 ਵਿਚ ਬੁਖਾਰੈੱਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਸ ਦਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਣ-ਮੌਲਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ । ਸੈਨ 1887-93 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ .ਰੋਮਾਨੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼-ਆਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤੀ 

ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਬੀ' ਅੱਖਰ ਤੋ. ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ । 

35 ਅਗਸਤ, 1907 ਨੂੰ ਸਿਮਪੀਨਾ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਚੌ 

ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 937 ; ਐਵ, ਐਨ. 6 : 294 

ਹੈਜ਼ਲਿਟ, ਵਿਲੀਅਮ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, 

ਲੈਕਚਰਾਰ, ਨਿਬੈਧਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਆਲੌਚਕ ਅਤੇ ਪੇ'ਟਰ ਦਾ ਜਨਮ 
10 ਅਪਰੈਲ, 1778 ਨੂੰ ਮੇਡ ਸਟੌਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵਧੇਰੇ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । 15 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਕਨੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਇਸਦੀ 

ਰੁਚੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਵਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੌਰਸ ਪੂਰਾਂ 

ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿਤਾ । 1798 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਾਲਰਿਜ 

ਨਾਲ ਢਦੌਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਅਤੇ _ਚਾਰ- 

ਲਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ । ਇਸਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸਤਕ 'ਐਨ 

ਐਸੇ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ' 1805 ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ । 1808 ਤੋ 1832 ਤੱਕ ਹੈਜ਼ਲਿਟ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ 

ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇਂ ਲੇਖ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ । 

ਹੈਜ਼ਲਿਟ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਭਾਅ 

ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ 

ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ, ਕਾਲਰਿਜ ਅਤੇ ਲੈੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇਂ । ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

'ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਔਰ ਓਰਿਜਨਲ ਐਸੇਜ਼ ਆਨ ਮੈੱਨ ਐਂਡ ਮੈਨਰਜ਼' 
ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੋ" ਦਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਕਲਾ 
ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ 'ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਆੱਫ਼ ਦੀ ਏਜ ਔਰ ਕਨਟੈ'ਪਰੇਰੀ 
ਪੋਰਟਰੋਟਸ' 1825 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ' 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਨੌਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦਾ ਜੀਵਨ` 

ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 1828-30 ਵਿਚ ਛਪੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੌਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ , 
ਕਾਰਨ ਕਦਰ ਨਾ ਪਈ । ਹੈਜ਼ਲਿਟ 18 ਸਤੌਬਰ, 1830 ਨੂੰ ਪਰਲੌਕ 
ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ 1 
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ਹੈਜ਼ਾ : ; ਇਹ ਅ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛ੍ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਵਿਬਰੀਓ ਕੌਲੇਰੀ (71670 600/2/: 96) ਨਾਂ ਦੇ .ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀ” 

ਫੈਲਦੀ ਹੈ ।.ਇਹ ਜੀਵਾਣ੍ਹ ਅਦਿਖ, ਪਤਲੇ, ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਕਾਮੇ ( , ਹੂ 
ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰੌਗੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਤੇ -ਜੁਲਾਬ ਵਿਚ ਇਹ _ਅਸ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਲ-ਮ੍ਰਤਰ ਨੂੰ _ਜੇ ਚੌਕਸੀ . 
ਨਾਲ ਨਾ.ਸਾਂਭਿਆਂ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ.ਆਪਣਾ_ਜ਼ਾਹ ਲੱਭ . ਲੈ “ਦੇ ਹਨ । ਮੱਖੀ. 

ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ _ਬੜੀ_ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । -ਹੈਜ਼ਾਂ, 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ 11:210; ਕੌਲ. ਐਨ. 9 : 290 ; ਸਿ ਬਰ ਮਾ, 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ । ਉਦੋ“ ਇਸ ਦੇ 

ਜੀਵਾਣੂ ਸੋਖੋ ਪਲਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਇਨਕਿਉਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤ” ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਤਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੌਗ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ 

ਤਸਤ ਸ਼ੂਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ 

ਤੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲ- 
ਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਵਾਂਗ ਟੱਟੀਆਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦਸ ਵਿਚ ਆਂਦਰ-ਅੰਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ 

ੱਟੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ, ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਜਗ ਵਿਚ ਪੋਟ ਵਿਚ ਵੱਟ ਨਹੀ ਪੈਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜੀਅ 
[ਤਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਰੀਰ 

ਵਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੂਣ ਖਾਰਜ ਹੌਣ ਨਾਲ ਰੌਗੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 

ਵਚ ਹੀ ਨਿਢਾਲ ਹੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਉਠਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦਾ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ 

। ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੰਡੀ ਤ੍ਰੇਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਕੜਵੱਲ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਲਹੂ 
7 ਦਬਾਉ ਘੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਹੀ` ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵੇਲੋ 
ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਲਭੋ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ 24 
ਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ੂਹ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 
“ਗਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ` ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੋਗੀ ਦੇ ਮਲ-ਮ੍ਰਤਰ 
) ਲਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਬੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ 

ਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਰੌਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੈ । 

ਥੇ ਸੋਭਵ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । 
ਡੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛ੍ਰਤ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ 
ਨ । ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ਾ-ਰੋਂਗੀ ਨੂੰ ਦਰਜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੋ ਵੱਖ 
ਤਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਅਮਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ 
'ਹਤ ਵਲੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐੱਟੀਕਾਲਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ- 
ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ-ਰੌਕ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ 
ਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲ੍ਰਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ 
ਹੀ` ਲੂਣ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਲ੍ਕੋਸ-ਲ੍ਣ-ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਈ ਘੰਟੇ 
ਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਆਮ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 
ਲਿ. ਲੂਣ-ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 
7ਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ 

। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, 

ਹਆਂ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲ੍ਰਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, 

ਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀ 

ਹਊਦੇ । ਰੌਗੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀ” 

ਉਦਾ । ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੌਗੀ ਦੀ 
` ਲੈ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 

ਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਸੌਡਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ 
ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਲਾਂ, ਗਰਮ 

ਈ ਦੀਆਂ ਬੌਤਲਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਡਾਂ ਰਾਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇਣੀ 
ਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਜ਼ਾ ਹੌਣ ਤੋ` ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੌ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਰਾ 
ਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ 
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ਛਿੱਛਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਟਜ਼ੀਦਾਕੀਸ ਜਾਂ ਚਾਡਜ਼ੀਦਾਕੀਸ ਜਾਰਜ ਐਨ 

ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੈਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਛੋ ਮਹੀਨੇ 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ 

ਵਸੋਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ" ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਂਵੇ ਝਾਂ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੌਗ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਵਬਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੌਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ 

ਇਹ ਨਿਯਮ _ਹਨ--ਕਾਲਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ . 

ਰਖਣੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਬਜ਼ਾਰੀ 

ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤ੍ਰ ਨਾ ਖਾਣੀ ਆਦਿ । ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੂਲ ਵਖਰਾ 

ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਰ੍ ਪੁ.--ਟੈ. ਬੁ. ਮੈਂ. : 154 ? ਮੈ. ਹੈ, ਐਨ, 2 : 404 

--ਡਾ. ਜਸਵੈਤ ਗਿੱਲ 

ਹੈਜ਼ੀਕੀਆ : ਇਹ ਜੂਡਾ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਏਹੇਕ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਦੇ ਕੇਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ 
ਦਿਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੌ 

ਉਸ ਸਮੇ' ਬੁਤ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 
ਇਸ ਨੇ ਮੌਦਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੂਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਦ੍ਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਰੀਅਨ ਸੈਨੇਕਰਿਬ ਦੈ 
ਦੋ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 

ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ੀਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ 
ਕਾਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਲੋਂ" ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹੋ, ਪੁੰ.--ਨਿ. ਕ. ਯ੍ਰ. ਬਾ, 3 ; 757 

ਹੈਟਜ਼ੀਦਾਕੀਸ ਜਾਂ ਚਾਡਜ਼ੀਦਾਕੀਸ, ਜਾਰਜ ਐਨ : ਇਹ 
ਵਰਤਮਾਨ ਯ੍ਰਨਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ, 1848 ਨੂੰ ਮਿਥਰੌਂਸ 
ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਅੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਾਨੀ 

ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ 'ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਕੌਸ਼' ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ । ਏਥਨਜ਼ ਵਿਖੋ 1873-77 ਤੱਕ ਕਲਾਸਕੀ 
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋ 1881 ਤਕ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ । 1883 ਵਿਚ ਪੀ. ਐਚ. 
ਡੀ. ਕਰਨ ਉਪਰੌਤ ਏਥਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਲੌਨੀਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ । 1905 ਵਿਚ ਇਹ ਏਥਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਟ੍ਰ ਮਾਡਰਨ 
ਗਰੀਕ ਗਰਾਮਰ' (1892) ਸਦੌਕਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੌਢੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ' (1905-7) ਅਤੇ 
'ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਰੀਸਰਚ” (1832) ਹਨ । ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 
8 ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ 600 ਹੌਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਚ- 

ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਹਰਿਆ । 

ਜੂਨ, 1941 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮਿਤ੍ਰ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਖੋ 

0੨੧੨ 

ਰੋਈ। 
ਹ, ਪੁ.---ਐਨ. ਅਮੈ. 13 : 758 ; ਅਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 251 



ਹੈਟਨਰ, ਐਲਫ੍ਰੈਡ 

ਹੈਟਨਰ, ਐਲਫ੍ਰੱਡ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂਗੋਲਕ ਵਿਕਾਸ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਘੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲ 
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ 6 
ਅਗਸਤ, 1859 ਨੂੰ ਡਰੈਜ਼ਡੈਨ ਸੈਕਸਨੀ ਵਿਚ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰਮਨੀ 

ਵਿਚ) ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਣ 

ਭੂਗੋਲੰ ਵਿਸ਼ੇਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ” ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ 
ਕੀਤਾ । ਲਾਈਪਸਿਕ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 1 897 

ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਟਿਉਬਿੱਨਗੈਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂਗੋਲ ਦੀ 
ਨਵੀ” ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ 

ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਮੇ” ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਡੈਲਬਰਗ ਵਿਖੇ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੈ 

ਚੇਅਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈੱਟ (ਸੈਨ 1928) ਤੀਕ 
ਰਿਹਾ । 

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ 

ਤੌਰ ਤੇ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਰ 

ਅਤੇ ਰੈਟਜ਼ਲ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦਾ 

ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਭ੍ਗੌਲ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਵਧੇਰੇ ਰੁਝ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 'ਮੌਕਾ ਸੰਨ 
1895 ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਜਦੋ ਇਸ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ '980881008-6001 26167810' ਨਾਮੀ ਰਸਾਲਾ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤਾ । ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਯਥਾਰਥਕ ਭੂਗੋਲਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 
ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੈਟਨਰ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭਕ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ :--ਭੂਗੌਲ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੈ ? ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਟਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਬਕ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ 

ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਬੰਧ ਭੂਗੌਲਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਉਚ ਕੌਟੀ ਦੇ 

ਮੰਨੇ ਗਏ । ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਉੱ'ਤਬੱਧ ਭੂਗੋਲ 
ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ. ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 

ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਹੈਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ _ਭੂਗੋਲਕ ਰਸਾਲੇ 
ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ40 ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ" ਤੀਕ ਕੌਟਤੌਲ ਰਿਹਾ .1 

ਹੈਟਨਰ ਨੇ ਭ੍ਰਗੋਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਰਬ- 
ਸਿੱਧ (& 71011) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ 
ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੋਧੀ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਰਹੀ” ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਹਮਬੋਲਟ 
ਰਿਟਰ, ਕਿਰਕਹਾਫ਼, ਮਾਰਥ ਅਤੋਂ ਰਿਕਟਹੋਫੈਨ ਵਰਗੇ ਭੁਗੌਲ ਵਿਗਿ- 
ਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਟਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ । ਹੈਟਨਰ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਜਗਰਾਫੀਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀ” ਕੱਢੇ 
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ 

330 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਦਾਰਸ਼- 

ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਟ ਅਮੈਨਅਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ'ਕਾਂਟ ਆਗਸਤ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਂਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲਾਂਗੇ 
ਦੀ 68606 028 10੬113100005' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ 

ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਵਿਧੀ ਵਟ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 

'ਲਾਜਿਕ' ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ । ਪਰ ਹਾਰਟਸ਼ੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਦੁਆਰਾ ਭੁਗੋਲ ਦਾ ਹੌਰਨਾਂ ਖੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਬੋਧ ਇਕ 

ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਬੋਲਟ ਦੇ ਕਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ 

ਸੀ । ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੋ“ ਹੈਟਨਰ ਇਸ 
ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ 
ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅ'ਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ । ਭੂਗੋਲ, 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਵਿਗਿ- _ 
ਆਨ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੋ ਖੌਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਧਰਾਰਤਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ । ਇਹ ਧਰਾਤਲ 
ਉਪਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 
ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਆ,ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢੰਗ ਭ੍ਗੌਲਕ ਵੰਡ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰੀ 
ਵਿਭਿਨਤਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ 

ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹੌਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਟਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭੂਗੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਗੋਂ- 
ਲਕ-ਵੈਡ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉ'ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰ 

ਦੀਆਂ ਭੌਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਕੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਲਈ ਭ੍ੁਗੋਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਨਹੀ” ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ 
ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਸਬੋਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਗੌ` ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਿਖੜਵੇ` ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਬੋ- 
ਧਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ । 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਗੌਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 
ਢੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗਿਆਨ ਲਈ 
ਇਕੱਠਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਭੂਗੌਲ ਦਾ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਿਉੱਤਬੱਧ 
ਭੂਗੋਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ 

ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਹੈਟਨਰ ਨੇ ਭ੍ਰਗੌਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਖੇਤਰੀ 
ਭੂਗੌਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਪਰ ਵਿਉੱ'ਤਬੱਧ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ- 
ਪੂਰਨ ਦਸਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੌਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਇਕਾਈ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਵੇ" ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ । 'ਫਾਊ- 
ਡੇਸ਼ਨਜ ਆਫ਼ ਰਿਜਿਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ', 'ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਜਿਨਲ ਜੀਓ- 
ਗ੍ਰਾਫੀ' ਅਤੇ 'ਹੈੱਡ ਬ੍ਰੱਕ ਆਫ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਵੈਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਟਨਰ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ । 
31 ਅਗਸਤ, 1941 ਨੂੰ ਹਾਈਡੈਲਬਰਗ (ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ, ਜਰਮਨੀ 

ਵਿ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਗੋ ਗਈ । 
. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 : 21 ! ਇੰ.ਐਨ, ਸੌ ਸਤ 8 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਹੈਟਫੀਲਡ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਰਟਵਰਡਸ਼ਿਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 
ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੋ ਹਰਟਫੌਰਡ ਤੋਂ 11 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਲ 

ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਲੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ 

ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਹੈਟਫੀਲਡ ਹਾਉਸ ਹੈ ਜੌ ਸਾਲਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਅਰਲ ਰਾਬਰਟ ਸੀਮਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1611 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ 
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਐਡਵਰਡ ਛੇਵਾਂ, ਰਾਣੀ ਇਲਿਜ਼ਬਥ ਅਤੇ 

ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਲ੍ਹਤ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਹੇਠਾਂ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਿਜ਼ਬਥ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਉਸਦੇ 

ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ 

ਲਿਖਤਾਂ, ਟਿਊਡਰ ਤੋਂ ਜੈਕੌਬੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇ' ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੱਤਰ ਸ੍ਰਖਿਅਤ ਰਖੋ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟਾ- 

ਨਿਕਸ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗ ਹਨ । ਇਥੋ“ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ 

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹੈਟਫੀਲਡ ਪਾਲਿਟੈਕਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਆਬਾਦੀ--25,150 (1981) 

5150" ਉ. ਵਿਥ,; 0”14' ਪੁ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੈਂ. 13 : 754 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 946 

ਹੈਡਨ : ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਕਾਉ“ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਪ੍ਰਤਨ ਬਰੋ ਹੈ ਜੌ 1974 ਤੋਂ" ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ ਕਾਉੱ'ਟੀ 
ਵਿਚ ਸੀ । ਇਹ ਹਲ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ 10. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਹੌਬਰ ਦਰਿਆ 

ਤੋਂ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਦਰਗਾਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਥੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ 
ਕੌਤੀ ਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੈਡਨ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਆਗਸਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

'ਗਰਜਾਘਰ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ । ਮੱਧ- 
ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕੇਦਰ ਸੀ । ਰੰਬਰ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀ” 
ਤਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 1661 

ਤੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1831 ਈ. 

ਭੱਕ ਇਥੋ ਪਾਰਲੀਸੈ'ਟ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈ'ਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਨਗਰ 
'ਵਚ ਵੇਖਣ ਯੋਗ 15ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇ' ਦਾ 40 ਮੀ_ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--2,600 (1971) 

53544 ਉ. ਵਿਥ,; 0511" ਪੇ: ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 377? 

ਹੈਡਨ, ਐਲਫਰੇੱਡ ਕੌਰਟ : ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਰਤਾਨਵੀ 
ਨਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੌਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 24 
।ਈ, 1855 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ 
'ਕ ਮਾਨਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੌ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਜੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ 
=ਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 
`। ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਕਈ ਸਕ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਈਟ'ਸ ਕਾਲਜ, 
“ਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਤ੍ਰਲਨਾਤਮਕ ਔਨਾਟਮੀ ਅਤੇ 
ਨਣੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1880 ਵਿਚ 
/ਹ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿ- 
ਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰੰਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ 
ਤਾਬ 'ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਐਂਬ੍ਰੀਆਂਲੌਜੀ' 1887 
'ਚ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਮੌੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਤੇ ਕਈ ਖੌਜ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 1 

ਸੰਨ. 1988 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਹਨ ਲਈ ਟਾਰਐੱਜ਼ ਸਟਰੇਟਸ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਉ 

931 ਹੈੱਡਰਸਨ, ਆਰਥਰ 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਕਾਂ ਵਲ ਹ ਗਿਆ 1 ਸ ਇਸ ਤ' ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ 
ਰੁਚੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ । ਸੈਨ 1893 ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਘਰ ਕੈ'ਬਰਿਜ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ (ਭਾਵੇ ਇਸ ਨੇ 1901 ਤਕ ਡਬਲਿਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਜਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ) ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਉਤੇ 

ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ । ਸੈਨ 1898 ਵਿਚ ਇਹ ਕੈ'ਥਰਿਜ ਦੀ ਮਾਨਵ- 
ਸ਼ਾਸਝਰ ਮੁਹਿੰਮ ਟਾਰਐੱਜ਼ ਸਟਰੇਨਸ, ਨਿਉਗਿਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾਵਾਦ ਲੈ 

ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ 

ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢੰਗ ਕਢੇ ਗਏ । ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉ”ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਰਿਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਢੈਲੋਸ਼ਿਪ (1901) ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾ- 
ਨਿਆ । ਕੈੱਬਰਿਜ ਵਿਚ 'ਬੌਰਡ ਆਫ਼ ਐੱਥ੍ਰੋਪਾਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ 1904 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 1909 ਤੋ 1926 ਤੱਕ ਹੈਡਨ 

ਇਥੇ ਮਾਨਵ-ਵੰਸ਼=ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰੀਡਰ ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 600 ਤੋ" ਵੱਧ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ : ਐਵੇਲਿਊਸ਼ਨ,ਇਨ ਆਰਟ (1895); 
ਹੈ'ਡ-ਹੰਟਰਜ਼, ਬਲੈਕ, ਫ੍ਰਾਈਟ ਐੱਡ ਬਰਾਉਨ (1901); ਵਾਂਡ= 

ਰਿੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ (1911) ਅਤੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨਜ਼ (ਸਰ ਜੇ. 
ਐਸ. ਹਕਸਲੋ ਦੇ ਨਾਲ) । 

ਇਮ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1940 ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 828 

ਹੈਂਡਰਸਨ, ਆਰਬਰ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ 
ਜਨਮ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਵਿਚ 13 ਸਤੰਬਰ 1863 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ“ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਲੋਕੋਮੌਟਿਵ 
(ਨਿਊਕਾਸਲ ਵਿਖੇ) ਅਤੇ ਫੌੱਡਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ । 
ਇਹ ਛੋਤੀ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
1892 ਵਿਚ ਨਿਊਕਾਸਲ ਸਿਟੀ ਕੰੱਸਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । 
ਇਹ 1903 ਵਿਚ ਬਰਨਰਡ _ਕਾਸਲ ਤੌ ਨਿਰਦਲੀ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦ 

ਵਾਰ ਵਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ ਦੀ_ ਚੌਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 

ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ 
ਮੈਬਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ (1906) ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋ 
ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ 1911 ਤੌ 1934 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ 

ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 
(1915-1916) ਲੋਬਰ _. 

ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੈਧੀ ਸਲਾਹ- 

ਕਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਦਸੋਬਰ 1916 ਵਿਚ 

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ 

ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ । ਮਾਰਚ, 
1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ 

ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ 
ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

'ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼- 

ਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੈਸ ਸਟਾਕ- ਆਰਥਰ ਹੈਡਰਸਨ 

ਹੌਮ, ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਇਡ ਜਾਰਜ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1917 ਵਿਚ ਤਿਆਗ 
ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਐਪਰ ਅੰਤਰਰ'ਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮ- 
ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਲੀਗ ਆਫ਼ 



ਹੈ'ਡਰਸਨ, ਲਾਰੈ'ਸ ਜੋਜ਼ੈਫ਼ 

ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਦੱਈ ਸੀ । ਜਦੋ 1935 
ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡਾਂਨਲਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਬਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਈ 
ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਕਡਾਂਨਲਡ ਦੀ ਦਜੀ ਸਰ- 

ਕਾਰ 1929-31 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਮੈਕਡਾਂਨਲਡ ਨੇ 
ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰੌਂਸ ਵਜੋ' ਤਿਆਗ 

ਪੱਤਰ ਦੈ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ 1939 ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈ'ਡ ਵਿਚ 
ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੰਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਣ ਕਾਨ- 
ਫਰੌਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ 1934 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੌਬਲ 
ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ । 

20 ਅਕਤ੍ਰਬ, 1935 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੂ.-- ਐਨ. ਅਮੈ. 14 : 93 

ਹੈ'ਡਰਸਨ, ਲਾਰੇ'ਸ ਜੋਜ਼ੈਫ਼ : ਰਕਤ ਰਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ 
ਖਾਰ ਦੇ ਸੈਤਲਨ ਬਾਰੇ ਆਰੰਭਕ ਖੌਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ 

ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਜਨਮ 3 ਜੂਨ, 1878 ਨੂੰ ਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1919 ਤੋੱ 
1934 ਤਕ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ 1934 ਤੌ 1942 

_ ਤਕ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਕ੍ਰਲ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 'ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ' 
ਦਾ ਰਕਤ-ਰਸ ਵਿਚ ਸੈਤ੍ਲਨ ਰਖਣ ਸਬੰਧੀ ਬੌਜ ਸ਼ੁਰਹ ਕਰ ਦਿਤੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਂਬਾਂ ਦੇ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੌਂ ਕਾਰਬਾਂਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਕ 
ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਸਫੇਟ ਘੋਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ" ਲੈਦੇ 

ਸਗੌ` ਉਦਾਸੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ-ਖਾਰ ਸੈਤਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਰਕਤ-ਰਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ= 

ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ 
ਖਾਰ ਸੈਤਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀਕਲ 
ਬਫ਼ਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਡਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ੈਲਬੈਕ 
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ _ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣ ਦਾ 
ਮੁੱਢਲਾ ਹੈ“ਡਰਸਨ-ਹਾਜੈਲਬੈਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 
'ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈੱਟ (1913) ਅਤੇ 'ਦੀ 
ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ (1917)' ਨਾਮੀ ਦੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਫ਼ਰ 
ਸਿਸਟਮ' ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੌਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ । ਹੈੱਡਰਸਨ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ- 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ 'ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ _ਫਿਜ਼ਿਆਲੌਜੀ 

(1928)' ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਛਪੀ । 
10 ਫਰਵਰੀ, 1943 ਨੂੰ 

ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 4 : 1018 

ਹੈਡਾਂਨ : ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਐਟਮੀ ਕਣਾਂ ਵਿਚੋਂ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸ- 
ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈੜਹਾਂਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 

ਹਨ । ਹੈਡਾਂਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਸਾੱਨ (ਜਿਵੇ ਪਾਈਆਂਨ ਅਤੇ ਕੇਆਂਨ), 

ਬੇਰੀਆਂਨ (ਜਿਵੇਂ' ਪ੍ਰੌਟਾਂਨ, ਨਿਊਟ੍ਰਾਂਨ, ਸਿਗਮਾ ਕਣ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਨਾਦ ਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਫ਼ੌਟਾਂਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈੱਪਟਾਂਨਾ (ਇਲੈਕਣ੍ਰਾਂਨ, 

ਮਿਊਆਂਨ ਅਤੇ ਨਿਉਟੀਨੋ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਐਟਮੀ ਕਣ 

ਹੈਡ੍ਰਾਨ ਹਨ । ਨਿਉ੍ਕਲੀਅਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰੌਟਾਂਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਉਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਨੂੰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡਾਂਨਾਂ ਦੀ _ਅਰਧ-ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਉਦੋ“ ਉਤਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ” ਉੱਚ- -ਉਰਜਾ ਜੌਡਾਂਨ (ਲਗਭਗ 

ਕੌ'ਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

332 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ) ਦ੍ਰਸਰੇ ਹੈਡਾਂਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕ- 

ਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ, 

ਚਾਰਜਿਤ ਹੈਡਾਂਨ ਬਿਜਲ-ਚੁਰੰਬਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਕੁਝ ਹੈਡਾਂਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਬਲ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਉਐੱਕਟਿਵ ਖੈ ਵਿਚ) ਅਤੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੈਡ੍ਾਂਨ ਪ੍ਰਬਲ 

ਅਤੇ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ' ਥੈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਥ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 830 

ਹੈੱਡਲੇ, ਆਰਥਰ ਟਵਿਨਿੰਗ : ਅਮਰੀਕ' ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਅਪਰੈਲ, 1856 

ਨੂੰ ਨਿਉ ਹੈਵੈੱਨ (ਕਾਨੈਟੀਕੱਟ ਰਾਜ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1876 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ ਯੇਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੇਲ, ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਗ 

ਪਿਆ। ਇਹ 1885-87 ਵਿਚ ਕਾਨੈਟੀਕੱਟ ਲਈ ਕਿਰਤੀ-ਅੰਕੜਿਆਂ 

ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 1886 ਤੋ 1899 ਤੀਕ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 1899 ਤੌ 1921 ਤੀਕ 

ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਯੈਂਲ 

ਯ੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ । ਸੰਨ 1907- 

1908 ਵਿਚ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਂਕਸਫੌਰਡ ਯੂਨੀ- 

ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ! ਸੈਨ 1910 ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਲ 

ਰੌਡ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੋਲ 

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਚੇਅਰਮੰਨ ਬਣਿਆਂ । 
ਰੋਲਰੌਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ 

ਸੀ । 'ਰੋਲਰੌਡ ਟਰਾਂਸਪੌਰਟੇਸ਼ਨ, 'ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਐੱਡ ਲਾਅਜ਼ 

(1885)' 'ਦਾ ਐਜ੍ਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ(1901) 

ਅਤੇ 'ਸਟੈੱਡਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਮੌਰੈਲਿਟੀ (1907) ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਚ 6, 1930 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕੌਬੀ ਹਾਂਰ- 

ਬਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 609 ; ਨਿ, ਯੂ. ਐਨ. 7 : 2263 

ਹੈਡਲੇ, ਹੈਨਰੀ ਕਿੰਬਾਲ : ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਸੈਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਬੌਸਟਨ ਅਤੇ ਵਿਐਨਾ ਤੌ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1994 ਵਿਚ 

ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ 1909 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 

ਓਪੇਰੇ 'ਸੈਫੀ' ਦਾ ਸੈਚਾਲਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਪਿੱਛੋ ਇਸ ਨੇ ਸੀਐਟਲ, 

ਸਾਨਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨਹੱਟਨ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੈਸਟ- 

ਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ । 1920 ਤੋ 1927 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਉ- 

ਯਾਰਕ ਦੇ ਫਿਲਹਾਰਮੌਨਿਕ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੈਚਾਲਕ 

ਰਿਹਾਂ । 

ਹੈਡਲੇ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਉਤੇ ਵੈਗਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਇਸਦਾ 

ਸੰਗੀਤ ਰੌਮਾਂਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪੇਰੇ, 5 

ਸਿੰਫ਼ਨੀਆਂ, ਚੈੱਬਰ ਸੰਗੀਤ, ਸਹਿਗਾਨ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 4 : 30 ; ਕੌਲ, ਐਨ. 9 : 156 

ਹੈੱਡਲੋ, ਜਾਰਜ : ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇਂ ਮੌਸਮ-ਵਿਗਿ- _ 

ਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਫਰਵਰੀ, 1685 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਧਿਆਨ੍ਹ-ਰੇਖੀ ਗੇੜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹੈੱਡਲੀ-ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ । 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਏਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੀ 
# ਭੌਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ । ਕੋਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੋਤਰ 
।ਬੰਧੀ ਇਕ ਧੈ“ਫਲਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਰਨ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 

ਵੱਧ ਅਰਸੋ ਲਈ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਲਈ ਤਿਆਰ 

ਹੋਤੇ ਗਏ ਮੰਸਮ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਖਣਾਂ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਰਿਹਾਂ । 
ਨ 1735 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ 
! ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖੌਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ 
ਬੋਧੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੌ 
ਤਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲੀ ਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
`ਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਖੌਜ 1793 

ਕ ਅਣਗੌਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦੋ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਨ, 
'ਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । 

28 ਜੂਨ, 1768 ਨੂੰ ਫਲਿਟਨ, ਬੈਡਫੌਰਡਸ਼ਿਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 

ਤ ਹੌ ਗਈ। 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 4 : 830 

ਹੈਡਿਕ ਮੱਛੀ : ਟੀਲੀਓਸਟੀਆਈ ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗੈਡਡੀ ਕੁਲ 
` ਇਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਮੈਲਾਨੋ ਗਰਾਮਸ ਈਗਲ=- 
'ਈਨਸ ਹੈ । ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੁਆਖ ਕੇ 

ਚੁਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੌਦਰੀ ਤਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ 

ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਛੀ ਕਾਂਡ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ 
ਭੁਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਠੌਡੀ ਉਤੇ ਇਕ ਬਾਰਬੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਦਾ ਖੰਭੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿਠ ਖੰਭੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋ 

` ਤਕ ਅੰਡੈ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋ 12-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 
' ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੀ ਗੜ੍ਹੀ ਲੈਟਰਲ ਲਾਈਨ 
। ਹਰ ਮੌਂਢੇ ਉਤੇ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਟਾਖ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 
। ਇਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਪਰੋ' ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਬਦਾਮੀ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 

ਸਉ” ਪਿਲੁੱਤਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਛੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੈ'. ਮੀ. 
ਹੈ ਅਤੇ 11 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤਕ ਭਾਰੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । 
ਹੁ. ਪੁ --ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 828 ; ਵਾਂ, ਨਾਂ, ਸ. ਐਨ : 809 

ਹੈਡਿਗਟਨ : ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਰਬੀ ਲੌਥੀ- 
` ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਟਾਈਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ 
ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਨ 1130 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲਬਰਗ ਬਣ 

9 । 15ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡਾ 

ਰ ਸੀ । ਦੱਖਣ ਵਲੋ` ਔਗਰੇਜ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੌਣ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੌਰ 1216 ਅਤੇ 
1344 ਈ. ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ । 14ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਸੇੱਟ 
ਦੇ ਐਬੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਜੌ ਬਹੁਤ 
ਤਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ । 

ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 
ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਬਰਟ ਐਡਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 
ਨਨ ਹਾਉਸ' ਤੇ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ- 
'। 1958 ਵਿਚ ਹੈਡਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ 
ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦ- 

333 ਹੈ'ਡੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਕ੍ਰਿਸਟੌਫਰ 

ਯੌਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ । 

-ਇਥੋਂ'` ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 

ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੋ” ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀ 

ਹੈ । 
ਆਬਾਦੀ --8,842 (1981) 
55? 58" ਉ. ਵਿਥ.; 2? 47” ਪੱ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 828 

ਹੈਡੀਨ, ਸਵੈਨ ਆਂਡੇਰਜ਼ ਇਹ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰ- 
ਬਤ ਆਰੋਹੀ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗ੍ਰ ਅਤੇ ਖੌਜੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 19 
ਫ਼ਰਵਰੀ, 1865 ਈ. ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੌਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ 

ਅਤੇ ਭੂਕੌਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਸੰਨ 1890 
ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੀਡਿਸ਼-ਨਾਰਵੇਜਿਐਨ 

ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ 
ਦੌਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਕਾਸੱਸ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 

ਮੈੱਸੋਪੋਟੇਮਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1891 ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ 
ਪਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆਂ ਅਤੇ 1893 ਤੌ 1898 
ਈ. ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੌ ਪੀਕਿੰਗ ਜਾਣ ਵੇਲ ਯੂਰਾਜ ਦੀ ਪਾਮੀਰ 
ਲੜੀ ਅਤੇ ਲਾਪਨਾਰ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1899 ਤੋ 
1903 ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਰੀਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਵਿਚ 
ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੌਬੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਗਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂੂਰਵਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 
(1905-08) । ਇਸ ਦੀ ਜਰਮਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਾਰ 
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਗੁਆ ਬੈਠਾ । ਸੈਨ 1937-33 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸਾਈਨੋ-ਸਵੀਡਿਸ਼ 
ਪਰਬਤ ਆਰੌਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ“ ਮਨਚੂਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਵਿਚਕਾਰ 337 ਪ੍ਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਇਆ । ਪੱਥਰ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉੱਪਰ 

ਹੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਚੀਨ-ਮੰਗੌਲੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 
ਕਈ ਖੋਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲਭੇਂ ਗਏ । ਸੰਨ 1938 ਵਿਚ ਹੇਡੀਨ 
ਨੇ ਲਾਪਨਾਰ ਦੇ ਡਾਰਿਮ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ 

ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ 
ਹਨ :--'ਥਰੂ ਏਸ਼ੀਆ' ; ਸਦਰਨ ਤਿੱਥਤ 13 .ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 
(1917-32), 'ਮਾਈ ਲਾਈਫ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਲੌਰਰ (19236)" 
ਅਤੇ 'ਦਾ ਮਿਲਕ ਰੌਡ (1938)' 

26 ਨਵੰਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੌਮ ਵਿਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ 
ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. 4 : 988 

ਹੈੱਡੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਨਵੰਬਰ, 1873 ਨੂੰ ਐਲਾਬਾਮਾ 
ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਲੌਰੈੱਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ _ 1886-1900 ਦੌਰਾਨ 

ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਗਾਇਕ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 26801" ਸਾਜ਼ 
ਬਜਾਇਆ' । ਸੰਨ 1893-96 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੋ ਸਿੱਖਿਆ 
ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1918 ਤੱਕ ਬੈਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 



ਹੈਦਰ ਅਲੀ 

ਹੈ'ਡੀ ਨੂੰ 'ਸੈਗੀਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 30 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੌ ਗਿਆ ਅਤੇ 1903-21" ,ਦੌਰਾਨ 
ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧੇ- 
ਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ 1 

28 ਮਾਰਚ, 1958 ਨੂੰ ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 886 ; ਵ, ਯੂ. ਐਨ. 7 : 2289 

ਹੈਦਰ ਅਲੀ £ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸਾਧਾਰਨ 
ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋ ਸੀ । ਇਹ 1749 ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੌਲ 

ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਦਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 1765 ਵਿਚ 

'ਕਨਾਰ”' ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ 
ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ 

ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 

1767 ਵਿਚ ਚੇਨਗਾਮ 

ਵਿਖੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਪਰ 
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ 
ਗਿਆ । ਵਿਰੋਧੀਆਂ 

ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹ 
1769 ਵਿਚ ਜੇਤੂਆਂ 
ਨਾਲ ਸੈਧੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਸਫ਼ਲ ਹੋਂ ਗਿਆ ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1773 ਵਿਚ 
ਮਰਹੱਟਿਆਂ _ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਦਰ ਅਲੀ 
ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਿਤ 
ਇਸ ਨੇ 1779 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ 
ਜੰਗ ਤੌਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰੌਟੋਨੋਵੋ' ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਸਰ ਆਇਰ ਕ੍ਰਟੇ' ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ 
ਖਾਣੀ ਪਈ । ਦਸੰਬਰ, 1782 ਵਿਚ ਚਿਤੌੜ ਵਿਖੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੋ. ਪੂ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ, 2 : 705 
ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ (ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ਼) : ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ 

ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 
ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੌਢੇ ਭੂਮਸੀ ਨਾਮੀ (ਹੁਣ 
ਮਲੌਰ ਕੌਟਲਾ) ਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਜਦੋ ਬਹਿਲੌਲ ਲੌਂਧੀ 1450 ਦੇ ਲਗਭਗ 'ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 
ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ `ਰਾਤ ਇਸ 
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ । ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ 
ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ 

ਗੱਲ ਬਹਿਲੌਲ ਲੌਂਧੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 

ਢਹਿ-੫ਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜ਼ਿਦ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ 

ਰੌਹ ਭਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋ ਲੌਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ 'ਸਦਰੇ 
ਜਹਾਂ' ਦਾ ਬ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਨਾਲ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਭੁਮਸੀ ਸਮੋਤ 13 ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 56 ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ 
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ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚ 
ਹੀ ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਵੇਖਕੇ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ 
ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ । ਤੇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ 
ਅਤੇ ਦੇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ । ਨਵਾਬ _ 
ਮਲੋਰਕੌਟਲਾ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੇਗੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਹੈ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ 
ਥੌਹ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ, 
ਦੁਆਲੇ 8-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਾਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੜੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਢੌਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਵਾਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਹੇ ਦੀ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਰਾਗ਼ੀ' ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਇਹ ਥਾਂ ਚਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਦ ਤੇਲ ਨਾਲ ਥਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੌਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਥੇਂ ਜਿਉ'ਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਗੁਲਗੁਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ 
ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਰਧਾਲਹ ਇਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਭਰਨਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 0, 

ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਦੀਆਂ 
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 'ਮੈ' ਬਕਰਾ ਦੇਨੀ ਆਂ ਪੀਰ 
ਦਾ' ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, 

ਸਗੋ” ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇ' ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 
ਹ, ਪੂ.-ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਮਿਤੀ 12-8-79 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਰਿਆਸਤ--ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨੀ'ਹ ਨਿਜ਼ਾਮ- ਉਲ-ਮਲਕ (ਮੀਰਾ, 

ਕਮਰ-ਉਦ-ਦੀਨ) ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਸੰਨ 1713 ਤੋਂ 1721 ਤੱਕ ਇਹ 
ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਧੀਨ ਥੌੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਰਬੇਦਾਰ` 

(ਵਾਇਸਰਾਇ).ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1724 ਵਿਚ ਅਸਫ਼ ਜਾਹ (ਵਡਿ- 
ਆਈ ਵਿਚ ਆਸਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਸਾਲੌਮਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੇ 
ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ 

ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇ" ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਜਬੰਸ ਦੀ ਨੀਹ 
ਰੱਖੀ । 

__ਸੈਨ 1748 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਧ 
ਛਿੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ 
ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਲਾਬਤ ਜੈਗ 
(ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲੜਕਾ) ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਮੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 
ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ । 

ਸੈਨ 1761 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ(ਆਸਫ)ਜਾਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੜਕਾ) 
ਨੇ ਸਲਾਬਤ ਜੈਗ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੇ" ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬੈਠਾ । 
ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ । ਸੰਨ.1765 ਵਿਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 
ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ_। ਸੰਨ 1767 ਵਿਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ 
(ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ) ਦਾ ਕ੍ਝ ਸਮਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਨਿਫ਼ਾਮ ਨੇ 
ਮਸੂਲੀਪਟਮ ਦੀ ਸੈਧੀ (1768 ਈ.) ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਨ ਲਈ ।ਸੈਨ 1778 ਤੋ' ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੌਜ਼ੀਡੰ ਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 

'ਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਡੌਮੀਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਸੰਨ 1795 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਬੈਰਾਰ 

` ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਅਧੀਨ ਚਲੋ ਗਏ । 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 

7ਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਫ਼ੌਜ ਵਧਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣ 

ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 1792 ਅਤੇ 1799 

'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । 
ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ 

ਸ਼ਰਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ 
ਨੁ 1798 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣ” ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਹੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿ- 
ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁਟਣਾ ਪਿਆਂ । ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ (1803-05, 
।17-19) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ 

7ਰ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1853 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ 

ਸੋਰ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਗਰੋਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ 
ਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਰਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 

ਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ੍ਰਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । 
ਸੰਨ 1918 ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ 'ਪਰਮ 

'ਰਾਜਾ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 
ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਰੱਖੀ 
ਆ । ਭਾਵੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਮ 
ਕੇ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

ਸੈਨ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋ' ਭਾਰਤ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਹਈ 

ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖੀ । 29 ਨਵੰਬਰ, 

£7 ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੈਗਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ 
ਤਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਚਲਣਾ ਸੀ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ 
ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉੱ'ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਭਾਰਤ 

ਤੁਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਰਜ ਛੇਵੇ' ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ 
ਦਿਤੀ ! 13 ਸਤੋਬਰ,1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਸਿਵਲ 

“ਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਸੰਨ 1952 ਵਿਚ ਇਥੋ ਲੌਕ ਪ੍ਰਿਯ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ 

ਨ ਮੰਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਸੂਰ 

ਠਾਟਕ) ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਗਈ । 
ਦੇ ਤਲੰਗਾਨਾ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਨੱੜ ਬੌਲਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਬੈਰਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 
ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਗ਼ਲ ਖ਼ਾਨ= 
ਵਿਚੋ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਿੰਦ੍ਰ ਪਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 
ਨਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 
ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀ” 

ਹੂ ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 ; 235 ; ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 13 : 312 
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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੈਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ” 
ਸ਼ੈਰਪੁਰ, ਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੱਖਣ ਵਲੋ” ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮ ਵਲੋ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 12,870ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 

2,080,000 (1981) ਹੈ । 
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ 330 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆਈ 

ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ, ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਚੱਲੀ ਆਉਦੀ 

ਹੈ ਜੌ ਰੇਤਲੀ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਮਰਾਓ ਅਤੇ ਨਸਰਤ 
ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਤਅਲੁੱਕੇ ਵਿਚ 
ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 23 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਚੂਨੇ 
ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੌਜੌ ਪਹਾੜੀਆਂ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ, ਟਾਂਡੌ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਈ 
ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਹਨ ਅਤੇਂ, ਘਾਹ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਂਏ ਟਿੱਲੋ ਹਨ । 

ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 240 ਕਿ, ਮੀ. ਤੀਕ 
ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ;ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਪ੍ਰੰਲ 
ਤੌਂ ਜੁਲਾਈ ਤੀਕ ਇਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਦਾ ਵੱਧ ਤੌਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 23.37 ਸੈ”. (1045 ਫਾ.) 
ਹੈ । ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ 
ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 14 ਸੈਂ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਅੰਬ, ਨਿੰਬ੍ਰ, ਸ਼ਹਿਤੁਤ, ਖਜੂਰ, ਕੇਲਾ, ਸੰਤਰਾਂ, ਆੜੂਹ, ਅੰਜੀਰ, 

ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਫਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜੋਗਲੀ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਕੱਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਇਥੇ ਸਭ ਤੌ" ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇਂ ਕੰਡੀ, ਗਦੂਰੀ, ਬੇਰ, ਫਰਵਾਂਹ ਅਤੇ ਹੌਰ 

ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 1 
ਬਘਿਆੜ, ਲ੍ਰੰਬੜ, ਗਿੱਦੜ, ਹਿਰਨ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ, ਬਿੱਜੂ, ਉੱਦ- 

ਬਲਾ ਅਤੇ ਸੂਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੋਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । 
ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਇਥੋ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ । ਇਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਘੋੜੇ ਉੱਠ, ਬਲਦ, ਮਝਾਂ, ਖੋਤੇ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਥੋ” ਦੇ ਸਥਾ- 

ਨਕ ਪਸ਼੍ਹ ਹਨ । ਰ 
ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ, 

ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲਾਖ ਦੇ ਸੰਜਾਵਟੀ ਬਰਤਨ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ 

ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲ੍ਹ ਦਰਸਤਕਾਰੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। 1768 ਤੌ” 

ਹੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ 

ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਨੀਰਾਂਕੌਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋ” 

ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨਕਾਸਿਮ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿੰਧ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੀ । ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਹੋਰਾ 

ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰ੍ਥਲ ਵਿਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨੀਰਾਂਕੌਟ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਹੋ ਗਿਆਂ । ਤਾਲਪੂਰ ਵੰਸ਼ 

ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਿਰਕੱਢ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੀਆਨੀ ਅਤੇ ਦਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ (1843) ਸਿੰਧ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
` ਰੋਇਆ । ਸੈਨ 1861 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾਕੌਟ ਜ਼ਿਛ੍ਰਾ (ਜੌ ਹੁਣ ਥਾਰ 
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ਅਤੇ ਪਾਰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ) ਅਤੇ `ਪੂਰਬੀ ਡੈਲਟੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ 
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਸੰਨ 1884 ਤੌ ਕਰਾਚੀ, ਥਾਰ ਅਤੇ 

ਪਾਰਕਰ ਨਾਲ ਇਲ'ਕੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ 

_ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨ 1894 ਵਿਚ ਮੀਰਪ੍ਰਰ ਖਾਸ ਦਾ ਤਅੱਲਹਕਾ ਪਾਰਕਰ - 
ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ, ਇੰਡ, 13 : 312 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸ਼ਹਿਰ--ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 
ਹੈ ਜੌ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਗੈਜੋ ਟੱਕਰ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ 
ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ 

ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਕਲਹੌਰ' ਨੇ ਨੀਰਾਂਕੌਟ ਨਾਂ 

ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਬੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਨ 1768 ਵਿਚ ਰੱਖੀ । ਇਸ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਜ਼ੰਬਰ ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ ਜਵਾਈ 'ਅਲੀ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਕਲਹੌਰਾਂ ਤੌ ਮਗਰੋ 
ਤਾਲਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ 

1843 ਤੀਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ੍ਰਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੀਆਨੀ ਅਤੇ ਦਬੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 

ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 

ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਸੈਨ 1853 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ । ਇਥੋਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸਾਬਣ, ਸੀਮਿੰਟ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਇਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ । 
ਇਥੇ ਕਲਹੌਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਮੀਰਾਂ 

ਦੇ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲਾ (1782 ਵਿਚ ਬਣਿਆ) ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖਣ 

ਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 
ਇਲਾਕਾ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ _ਉਦਯੌਗਕ ਮਿਲਖਾਂ ਨਾਲ 

ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਾਦਗੀਰ (8੩08੩ ੧100 66865) ਵੀ 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਿਉ'ਸਪਲ ਬਾਗ਼ 

ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਕਰਾਚੀ 
ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ 33 ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ 

ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਇਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ । 
ਆਬਾਦੀ--795,500 (1981) 
3523" ਉ. ਵਿਥ.; 68725 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਮੁ.---ਇੰਪ.ਗ. ਇੰਡ, 13 : 321 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ 
ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡਕ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਨਾਲਗੱ'ਡਾ, 

ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮਹਿਬ੍ਰਬ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ 
ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਬਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 217 ਵ. 
ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਵਸੋਂ 22,60,702 (1981) ਹੈ । ਇਥੋਂ ਕੋਈ 200 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੌਂਗ ਸਥ!ਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ 
ਮਿਲਾਂ, ਦੀਆ ਸਲਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਢੈਕਟਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋ' ਹੈਦਰਾ- 
ਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇ'ਦਰਤ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 235. 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ 
ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ, 

ਵਿਸ਼ਵੇ ਕੌਸ਼ੇ 

ਮੂਸੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ _ਹਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 
ਵੱਲ ਲਗਭਗ 8 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੌ ਗੋਲਕੌਡਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 
ਵੱਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਿੰਕਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 

ਹੈ। ਸੈਨ 1956 ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤ' ਪਿੱਛੋ' ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮਹਾਂ- 
ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੈਸੂਰ (ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੋਲਕੰਡਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇ' ਕੁਤਬਸ਼ਾਹੀ ਬਾਂਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ 
ਕਲੀ ਨੰ, 1589 ਈ. ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋ ਇਥੇ ਕਈ 
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ 

ਪਹਿਲ ਨਾਂ ਭਾਗਨਗਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੱਖ` 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ । ਸੈਨ 
1665 ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੀਰ 
ਜੁਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ 
1687 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾ- 

ਬਾਦ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੋ'` ਇਹ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ 

ਰਿਹਾ ਜਦੋ ਤਕ ਕਿ ਇਥੋ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ` ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ । 

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ 13 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ 12 ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ 

ਲਗਭਗ 10 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਅੰਦਰ੍ਹਨੀ ਰਕਬਾ 6 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ--ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੇਮਦ,,ਕੁਲ) ਕੂਤਬਸ਼ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 

1591 ਵਿਚ ਬਣਵਾਇਆ 
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ਆਖਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮੁਬਾਰਿਜ਼ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਕੌਧ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਮੂਸੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਣਾ ਪੁਲ ਸੈਨ 
1593 ਵਿਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਅ' ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ 

1591 ਈ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ, ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ 

ਹੈ । ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵਿਚੋ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਹਾਂ 

ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਹਰ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਹਿ- 
ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 55 ਮੀ. ਉੱਚਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ । ਸੰਨ 
1756 ਵਿਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਬਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ 

ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਰ ਸਾਲਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨੌੜੋਂ ਹੀ ਚਾਰ-ਕਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ 

ਮਹਿਰਾਬ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ 

ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਾਰ-ਸੂ- ਕਾ ਹੌਜ਼ ਹੈ । ਨੌੜੇ ਹੀ 
ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਢਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ .ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰੰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀ । ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੌ ਕੋਈ 180 ਮੀ. 
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ 

ਚਕੌਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਹਨ । ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਈ ਹਕੀਮ ਰੱਖੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 
ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰਾਂ ਤੌ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਇੱਕ ਸੁਹਣੀ ਮਸੀਤ ਹੈ । ਸਰ ਸਾਲਾਰ ਜੋਗ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 

ਸੰਨ 1594 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸਰ ਖ਼ਾਨਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਮੁਹੱਰਮ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 
9 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗ਼ੌਸ਼ਾ ਮਹਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਤਬ- 
ਸ਼ਾਹ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬੁੱਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 
ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੌਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਕਲੱਬ ਹੈ । ਚਰ ਮੀਨਾਰ ਦੋ 
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 68 ਮੀ. ਲੰਬੀ, 55 ਮੀ. ਚੌੜੀ ਅਤੇ 

23 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੱਕਾ-ਮਸੀਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ 

ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 32 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਛਤ 15 ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਛੱਤ ਦੇ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ 

ਹਨ ਜੋ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮੀ. ਉੱਚੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਸੀਤ ਵਿਚ 10 
ਹਜ਼ਾਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੁਹੰਮਦ ਕ੍ਰਤਬਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੌਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਉੜ੍ਹੀ ਬਣਾ 

ਕੇ ਮੁ ਕੌਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੌਤੇ ਇਸ 

ਮਸੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ 

ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸੀਤ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਨ 1596 ਵਿਚ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੌਜ਼ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨੌੜੋਂ ਹੀ ਮੀਰ-ਮੋਮਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 

ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀ ਅਤੇਂ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਰ ਸਾਲਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਰਬਰਿਸਤਾਨ ਮੌਮਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ 

ਵੱਲ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੈ । ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚੌਮੰਹਿਲਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਕੌਰ ਵਿਹੜੇ ਹਨ । ਹਰ ਵਿਹੜੋਂ ਦੇ 
ਵਿਚਾਲੰ ਇਕ ਹੌਜ ਅਤੇ ਦੌਨੋਂ` ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜ਼ਨਾਨ ਖਾਨਾ ਤੀਜੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । 

ਹੈਨਸਨ, ਪੀਟਰ ਐੱਡਰੀਐਅਸ 

ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿਲਾਸਮਈ ਅਤੋਂ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਸਰ ਸਾਲਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅਫਜ਼ਲ ਗੋਂਟ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੈ । ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੂਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 

ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋ” ਪਰੇਂ ਹੈ। 

ਦੌਨੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਮਸੁਲਉਮਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ,ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਲਕ= 

ਨਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੌਟੀ 

ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੰ' ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਨੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੈਨ 1897 ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ 
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਰ ਅਸਮਾਨ ਜਾਹ ਦਾ ਜਹਾਂ-ਨ੍ਮਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਗ਼ ਹਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਦਾ 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਮੂਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਨ 1807 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ 
ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਬਾਰ-ਹਾਲ ਅਤੇਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੈਗਲੋ 
ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ । 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਝੀਲਾਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹੁਸੈਨਸਾਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਿਕੌਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 2286 ਮੀ. ਲੰਬਾ ਬੈਨ੍ਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੌਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਸੰਨ 1575 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਰ ਆਲਮ ਨਾਂ ਦੀ 
ਝੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਘੋਰ ਲਗਭਗ 13 
ਕਿ. ਸੀ. ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਭਗ 1024 ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ । 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸਮਾਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੌਰ 
ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇ“ਦਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਈ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸ” 
ਪਤਾਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਅਮੈਰੈਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰੀਸਰਚ 
ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਂਟਲ 'ਰੀਸਰਚ ਵੀ 
ਸਥਾਪਤ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ 
ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ--2,093,488; ਮੈ. ਖੋ.--2,545,836 

(1981) 
17530" ਉ. ਵਿਥ, ; 78520" ਪੁ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸਾ. 5 : 235 ਰਹ 

ਹੈਨਸਨ, ਪੀਟਰ ਐੱਡਰੀਅਸ : ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਖਗੌਲ- 
ਵੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਥਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਦਸੰਬਰ, 1795 ਨੂੰ ਡੈਨ- 

ਮਾਰਕ ਵਿਚ ਟਨਡਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1825 ਵਿਚ ਗੋਟਾ ਵਿਖੋ 
ਸੀਬਰਗ ਪ੍ਰੋਖਣਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1857 ਵਿਚ ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵੀ' ਪ੍ਰਖਣਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ 
ਭੂ-ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਚੰਦ 
ਦੇ ਗਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਫਾਉ'ਡੇਸ਼ਨ' (1838) 
ਅਤੇ 'ਐਕਸਪਲੈਨੇਸ਼ਨ' (1862-64) ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾ- 
ਰਤ ਸਾਰਨੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 1857 ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ 1933 

ਤਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸੰਨ 1853 ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਸਮਿਆਂ 

ਤੇ ਸ਼ੂਰਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 28 ਮਾਰਚ, 1874 ਨੂੰ ਗੋਟਾ (ਪ੍ਰਬੀ ਜਰਮਨੀ) 
ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 8993 



ਹੈਨਸਬੈਰੀ, ਲੌਰੇਨ 

ਹੈਨਸਬੇਰੀ, ਲੋਰੇਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਬਸ਼ੀ 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਈ, 1930 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੇਂ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਇਸਨੇ ਵਿਸਕਾਂਨਸਿਨ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ) ਦੇ ਆਰਟ ਇਨਸਟੀਚਿਉਟ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 
ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1950 ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 
ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਨੇ 
ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਆਇਰਲੈ'ਡ ਦੇ ਨਾਟਕ- 
ਕਾਰ ਸੀਨ ਓਕਾਸੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ । 'ਰੇਜ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਸੰਨ' 
(1959) ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਨ 1961 
ਵਿਚ ਕਾਨ ਉਤਸਵ ਸਮੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕ 
'ਦੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਸਿਡਨੀ ਬ੍ਰਸਟੀਨਜ਼ ਵਿੰਡੰ' ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ 

ਆਧਾਰਤ ਹੈ । 1964 ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬ੍ਰੰਡਵੈ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ 1 

12 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੈਨਸਬੈਰੀ 
ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ --ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 4 : 892 

ਹੈਨਸ਼ਾਅ, ਜੇਮਜ਼ ਈਨ : ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਦਾ ਜੰਨਮ ਸੈਨ 192% ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕਾਲਾਬਾਰ 
ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ 
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਢ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਸਨੇ ਡਬਲਿਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਆਇਰਲੈ'ਡ 
ਤੌਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਣਨ 

'ਤੇ' ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ । 'ਦੀ. 

ਜਰਅਲਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰਾਈਨ' ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚੋ” ਸੀ । 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਾ-ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 
ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਨਾਟਕ ਏਨਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ 
ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌ ਵਾਰੀ ਛਾਪਣਾ ਪਿਆ । ਇਸਦੇ 
ਦੂਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚਿਲਡ੍ਨ _ਆਂਫ ਦੀ ਗਾਡਸ ਐੱਡਤ ਅਦਰ ਪਲੋਜ਼' ਵਿਚ 
ਦਿਹਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 19ਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 
ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । 'ਸੈਡੀਸਨ ਫ਼ਾਰ ਲਵ' ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਤਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 

ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ 'ਡਿੱਨਰ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਮੌਸ਼ਨ' 
ਸੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਝਗੜਾਲੂ 

ਸਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਸਦੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ 
ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸ਼ੁਰਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । 

ਹ. ਖੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 1031 

ਹੈਨਸੀਐਟਿਕ ਲੀਗ : ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸੰਗਠਨ 

ਸੀ । ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਐਪਰ 
ਅਨ੍ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗ 13ਵੀ' ਤੋਂ 15ਵੀ` ਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵ- 

_ ਖੂਰਨ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੌ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੌ ਵਪਾਰਕ ਗਰ੍ਪਾੰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ 

ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛੌਕੜ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
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ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਪਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ 
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਵ 
ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ 
ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲ੍ਰਬੈੱਕ, ਵਿਜ਼ਬੀ, 
ਗਾਟਲੰ'ਡ, ਲੈਟਵੀਆ ਅਤੇ ਰੀਵੈਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ । ਰਸ ਵਿਚ ਵੀ 
ਨੋਵੌਗਰਾਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੌਣ ਤੇ ਲੂਬੈੱਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ । 

1356 ਈ. ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇ ਕਿ 
ਲੰਦਨ ਬਰੂਹਜਿਜ਼, ਨੋਵੇਂਗਰਾਦ ਅਤੇ ਬਰਗੈਨ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ 
ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੋ ਸੰਮੇਲਨ ਲ੍ਰਬੈੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ 

ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸਦੇ 
ਮੈੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋ" ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ । ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਬਰ 
ਉੱਤਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਵਾਲਡੀਮਾਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟਰਾਲਜੂੰਟ 

ਦੀ ਸੈਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸੰਧੀ 

ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੰਡੈਨੇਵੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਗਿਆਂ । ਲਗਭਗ ਸੌਂ ਸਾਲ ਤਕ ਹਕ੍ਹਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਪਰੌਤ 

ਇਸਦੀ ਮਰੱਤਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟਣ ਲਗੀ । 

ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਮਨੌਰਥ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ 

ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਸਵੈ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ 

ਰਥੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਲੀਗ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ 
ਯੁੱਧ ਲੜੋ । ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸੀ । 
ਇਸਨੇ ਅਨੇਕ ਆਰਥਕ ਖੋਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ! ਇਸ ਨੇ 

ਪੂਰਬ ਡ' ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੌਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਜਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੱਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀ । ਜਦੋ' ਇੰਗਲੈੱਡ ਨੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਲ੍ਰਬੈੱਕ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱ= 

ਤਤਾ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਰੌਣ ਲਗਾ । ਇੱਸ 

ਦੀ ਅੰਦਫ੍ਰਨੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ । ਪੌਪ ਦੀ ਸਲਤਨਤ 
ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੌ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1669 ਵਿਚ 
ਹੋਏ ਸੈਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰਮਨੀ, ਹਮਬਰਗ, ਬਰਮਨ 
ਅਤੇ ਲੂਬੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 
ਹੈਨਸੀਐਟਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬਿ, 11: 162 ; ਐਨ. ਅਮੈ. 13 : 684 ; ਐਵ. (ਨ, 
6 : 268 

ਹੈਨਕਾਕ, ਟਾਮਸ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਬੜ ਉਦਯੌਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਇਜ ਖੋਜੀ ਅਤੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਮਈ, 1786 ਨੂੰ 
ਮਾਰਲਬਰ, ਵਿਲਟਸ਼ਿਰ ਵਿਖੋਂ ਰੋਇਆ । ਇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ 'ਮਾਸ- 

ਟੀਕੇਟਰ' ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦੀ ਰਰਿੰਦ ਖ੍ਰੰਹਦ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਗੁਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਰਰਪ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ 
ਖੋਜ 1831 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਸਕਾਟ ਦੇ 
ਦਵਾਈ ਫ਼ਰੌਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਭ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 
ਖੌਜੀ ਚਾਰਲਸ ਮੈਕਿੰਡੌਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਨਾ ਕਬ੍ਰਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ” 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ` 

ਮੈਕਿੰਤੋਸ਼ ਕੋਟ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੌਕੀ 'ਮੈਕਿੰਨਤੋਸ਼ਿਜ਼' ਕਹਿੰਦੇ 
ਸਨ । 

26 ਮਾਰਚ, 1865 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾਂ. 4 : 883 

ਹੈਨਜ਼ਲੇ, ਫ਼ਿਲਿਪ : ਫ਼ਿਲਿਪ ਹੈਨਜ਼ਲੌ ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਦੇ 
ਸਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ'ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਲਿੰਡਫ਼ੀਲਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1577 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੰਡਨ 

ਵਿਚ ਸਾਉਥਵਰਕ ਵਿਖੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਕਾਉ£ਟ 
ਮਾਨਟਾਗੂ ਦੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਉਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਦੱਰਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ `ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ 

ਲਈ । ਇਹ ਗਿਰਜੇਂ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 

ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਬਰ ਦਾ ਦਰੌਗਾ ਵੀ ਲੱਗਾ । ਸੰਨ 

1587 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਪਲੇ ਹਾਊਸ 

ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 1592 ਤੋਂ 1603 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਨਜ਼ਲੇਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ 
ਖੇਡੇ । ਇਹ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਨੀਯੂਇੰਗਟਨ ਬਟਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚ- 
ਸਪੀ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਮਗਰੋ ਇਹ ਸਵੈਨ ਪਲੇ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਲੈਣ ਲਗ ਪਿਆ । ਹੈਨਜ਼ਲੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਐਕਟਰ 

ਐਡਵਰਡ ਐਲਿਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ 

ਰਿੱਛਾਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਥੀਏਟਰ 
'ਦੀ ਹੋਪ' 1610 ਵਿਚ ਬਣਵਾਇਆ । ਹੈਨਜ਼ਲੌ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ` ਵਧੀਆ 

ਥੀਏਟਰ 'ਫਾਰਚ੍ਹਨ' ਸੀ । ਇਸਦੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ (ਮਲਕਾ) ਐਲਿਜ਼- 
ਬੈਥ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 11 : 381 

ਹੈਨਜ਼ੀ, ਹਾਂਸ ਵਰਨਰ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ-ਨਾਟ ਲੇਖਕ 
ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 1926 ਨੂੰ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗੂਟਰਸਲੋਂ ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਠਿਸਮ ਦੀ ਵਿਲ- 
ਖਣਤਾ ਸੀ । 

ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਰ ਲਫ- 

ਗੈਗ ਫੌਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿ- 
ਤਦ ਸੀ । ਮਗਰੋ ਇਸਨੇ 

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ 
ਕਾਰ ਰੈਨੇ ਲਾਈਪਵਿਟਸ 

ਕੌਲੋ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ 

ਪੈਸ਼ _ਕੀਤੇ 'ਵਾਇਲਿਨ 

ਕਠਸਰਟ' ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
12 ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ 

'ਵਚ ਨਿਪੌਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ । 'ਕੌਨਿਗ ਹਿਰਸ਼' 
1956) ਓਪੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹ੍ੰਚੀ 
ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਜ ਭਾਵੇ ਇਹ 1951 ਵਿਚ ਪ੍ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ 

? ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਹੂਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਭੀ । ਸੈਨ 1951-52 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀਸਬਾਡੈਨ ਸਟੇਟ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ 
ਲੇ ਨਾਚ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਓਪੇਰੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਹਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈਨਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਫਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 

ਹਾਸ ਵਰਨਰ ਹੋਨਜ਼1 

839 ਹੈਨ ਯੂ 

ਸਫ਼ਲ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 1032 

ਹੈਨਡਲ, ਜਾਰਜ ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ : ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 
23 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1685 ਨੂੰ ਸੈਕਸਨੀ (ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ ਹਾਲੰ 
ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ, ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਉੱਘਾ ਸਥਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟ ਸੰਨ 1705 

ਵਿਚ ਖੋਡਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1707-09 ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 

ਸੈਗੀਤ-ਨਾਟ ਲਿਖੋ । ਸੰਨ 1710 ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਨੋਵਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ _ ਨਿਯੁਕਤ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 
ਹੀ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1726 ਵਿਚ ਇਹ 

ਬਰਤਾਨੀਆ `ਦਾ ਨਾਗ” 

ਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਵੇ' 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 

ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਸੀ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੋ 

ਤੀਜੇ _ ਦਹਾਕੇ । ਵਿਚ 

ਘਟਦੀ ਗਈ ।। ਸੰਨ 

1741 ਤਕ ਇਸਨੇ ਲਗ- 

ਭਗ 40 ਸੈਗੀਤ ਨਾਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ ਕੋਰਸ ਘਤੇ 

ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਲਈ ਸੰਗੀਤ, ਚੈ'ਬਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਸੰਗੀਤ 

ਮੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਰਚਿਆ। __ 

ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੋਪਨ ਨੇ _ਆ ਘੇਰਿਆ । 20 
ਅਪ੍ਰੈਲ, 1759 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈੱਸਟ- 
ਮਿਨਸਟਰ ਐਥੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 672 ; ਚੈੱਬ, ਐਨ. 6 : 724; 

ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 4 : 885 ; ਵ, ਯੂ. ਐਨ. 7 : 2287 

ਹੈਨ ਯੂ : ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਦ-ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਨਮ 7 68 
ਈ. ਵਿਚ ਤੈ'ਗ-ਜੋ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋ” 
ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਸ 
ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਗਰੋ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ । 

ਹੈਨ ਨਵ-ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤ੍ਤ-ਕਰਤਾ ਸੀ 

ਜਾਰਜ ਫ਼ਰੀਡਰਿਕ ਹੈਨਡਲ 

` ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।` 
ਇਸ ਨੇ ਤਾਓ ਮੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੌਚਨਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਓ ਸਿਧਾਂਤ ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ 
ਮੱਤ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ੌਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉੱਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦ) ਪੂਜਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ !ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਦ ਅਪ- 
ਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ । ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ 
'ਆਨ ਹਿਜ਼ ਵੇ', 'ਆਨ ਮੈਨ ਅਤੇ 'ਆਨ ਸਪਿਰਿਟਸ' ਬਹ੍ਤ ਹੀ 
ਸੁੰਦਰ ਹਨ । ਰ੍ 



ਹੈਨਰੀ 

ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਬੰਧਨਾਂ 

ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਬਹੁ ਤੀਆਂ ਥਾਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਸੈਨ 824 ਈ. ਵਿਚ ਚਾਂਗਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆੱਫ ਲੈਟਰਜ਼ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨ- 
ਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ, 4 : 896 

` ਹੈਨਰੀ : ਹੈਨਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਨੇਵੀ- 
ਗੋਟਰ” (ਹੈਨਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ) ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ̀  

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ _ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਰਤਗਾਲ 
ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਮਾਰਚ, 1394 ਦੇ ਦਿਨ 

ਓਪੌਰਟੋ ਸ਼ਹਿਰ (ਪ੍ਰਤਗਾਲ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਜਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ! ਇਸਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ` 
ਦਿਤਾ । ਟਿਸਨੇ 1415 ਵਿਚ ਮੋਰਾਕੌ ਦੇ ਸਏਉਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲ 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛ” 
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇ” ਖੇਤਰਾਂ 

ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਥਖੌਜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 

ਵਲ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ 

ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਪੁਰਤਗੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ 

ਨਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 

ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਸ- 

ਪਾਸ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ 
ਖੰਜਾਂ ਮਗਰੇ` ਅਫ਼ਰੀਕਾ 

ਮਹਾਂਦੀਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ 

ਲੱਗ ਪਿਆ । ਆਪ ਤਾਂ 

ਇਹ ਮੌਰਾਕੇ ਦੇ ਤੈਨਜ਼ਿ- 

ਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਾ 

ਗਿਆ ਪਰ ਇਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਹਾਜ) ਖੇੜੇ ਭੇਜੋ । ਸੈਨ 1418 

ਨਨ “੯: ਨੋਵੀਰਟਰ 

19 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਮੈਣੀਰਾ, 1434 ਟੀ. ਵਿਚ ਕੋਪ ਖਾਜਾਡਾਰ 
ਅਤੇ 1445 ਚ ਕੇਪਵਤਤ ਟਾਪੂਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਟਿਸ 

ਤੋੱ' ਮਗਰੋ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਗੈੱਬੀਆ ਦਰਿਆ ਤਕ ਵੀ ਚਲੋ ਗਏ । ਸੈਨ 
1445 ਵਿਚ ਕਪਤਾਨ ਡਿਨੀਸੂ ਡੀਆਸ ਸੈਨੇਗਾਲ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਤਕ 
ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਖਣ-ਪੱਤਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਗਰੀਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ । ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ-ਨਵੀਸਾਂ, ਭੂਗੌਲਵੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਨ- 
ਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰੁਰੀ ਦਿਖਾਈ । ਇਥੋ" ਹੀ 
ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਲ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਿੱਨੀ 
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਪਾਜ ਆਦਿ ਜੌਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਗਾਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੇ 'ਕਾਰਵੈੱਲ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਖੋਜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋ ਪਿੱਛੋ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਖੌਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ 

340 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਗਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਰਥੋਲੌਮਿਉ ਡੀਆਜ਼ ਨਵੇਂ' ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਲੱਭਣ ਵਿਚ 

ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ । ਸਾਗਰੀਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ 13 ਨਵੰਬਰ, 

1460 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਅਮੈ. 14 : 104 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੈ. 8 : 777 
ਹੈਨਰੀ (ਪਹਿਲਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ) : ਇੰਗਲੈੱਡ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ 

ਦਾ ਜਨਮ 1068 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਦਰਜੇ ਰੂਫਸ 
ਦਾ ਛੌਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੌ' ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਪਹਿਲਾ 

ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 1100 ਈ. ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ । ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਕਿ 

ਬੈਰਨ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ- 
ਨਗੇਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ 
ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ" ਦੀ ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ 

ਲਿਆ । ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਤੌਤਰਤਾ 
ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਰਨਾਂ ਤੋਂ 

ਅਣਉਚਿਤ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਦੀ 
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 'ਸੀ । ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 

ਰਲਕੇ ਬੈਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ 

ਲੈ ਆਂਦਾ । ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ 'ਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ' 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਫਲ _ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ 

ਲਈ ਇਸਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਜ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਉਸਲ ਵਿਚੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਨੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂੰਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤਰੀਆਂ ਦਾ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ । ਨਾਰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ 

ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । 
ਦਸੋਬਤ, 1135 ਨੂੰ ਇਜਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ ਇਸਦੀ ਧੀ ਮੋਟਿਲਡਾ 

ਅਤੇ ਭਾਣਜਾ ਸਟੀਫਨ ਦੋ ਹੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ । ਬੈਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਟਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲਹ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋ 
ਗਿਆ ਜੋ 29 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਈਫਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਂ 

ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਮੋਟਿਲਡਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇ । 
ਸਟੀਫਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਟਿਲਡਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 'ਹੈਨਰੀ 

ਦੁਜੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ । 
`ਹ. ਪੂ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 388 ; ਐਨ. ਬਿ. 11 : 432 

ਹੈਨਰੀ (ਪਹਿਲਾ, ਜਰਮਨ) : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ 
ਜਨਮ ਸੈਨ 876 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਫਾਉਲਰ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸੈਕਸਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ 

ਕਾਨਰੈਡ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । ਇਸ ਨੰ 
ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਸੈਗਠਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਲੌਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਜੈਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨੀ 

ਅਤੇ ਬੁਰਿੰਜੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ । ਸ਼ਾਹੀ ਗੁੱਦੀ ਤੇ 
ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 936 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ.ਪ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 353 

ਹੈਨਰੀ (ਪਹਿਲਾ, ਫਰਾਂਸ) : ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸ਼ਾਇਦ 1008 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । 



ਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹ 1096 ਵਿਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 

131 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ 

ਕਤਵਰ ਬੈਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਬਰਟ, ਡਿਊਕ ਆਫ਼ ਬਰਗੰਡੀ, ਅਤੇ ਨਾਰਮੌਡੀ ਦੇ 

ਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਗਲੈੱਡ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ 

ਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ 

ਅਗਸਤ, 1060 ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਕ. ਯ੍ਰ. ਕਾਇ : 747 

ਹੈਨਰੀ (ਦੂਜਾ, ਇੰਗਲੈ'ਡ) : ਹੈਨਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੌਤਰੇ 

ਰੋ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਮਾਰਚ, 1133 

ਚ਼ ਉ ਮਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਇਆ । ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੰਗਲੰ'ਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ 

ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਪਿੱਤ' ਫਰਾਂਸ 

ਚ ਕਿ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੰਜੀਵਨ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਹੈਨਰੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ 
ਬੈਠਿਆ । ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਸਕਾਟਲੈੱਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੰ'ਡ 

ਸਰਦਾਰ ਇਜਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 

ਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੌਣ ਲਗ 

ਤੀ । ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਚ ਚੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । ਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜਿਰ- 

ਹਾਈ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜੈਨਾ (9੧70 

1034) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 

ਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਦਿਤਾ । 

ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਗੇ 

ਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਰੱਖੀ । ਇਸ 
ਜਿਉਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤੀ । ਕੈੱਟਰਬਰੀ ਦੇ ਲਾਟ ਪਾਫਰੀ ਦੇ 
ਨਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਟਾਮਸ ਬੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਟ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ= 
ਆ । ਉਸ ਸਮੇ' ਚਰਚ ਦੀ ਸ੍ਤੌਤਰਤ' ਦੀ ਲਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੂਹਪ ਵਿਚ 
ਨ ਰਹੀ ਸੀ । ਬੈਕਟ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ- 

<< 

ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਦਰੀਆਂ ਰਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 

ਰਣ ਚਰਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨ । 1164 ਟੀ. ਵਿਤੇ : ੧੨ ਬਣਾਏ 

ਏ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਰਾਜਸੀ 

ਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ । ਬੈਕਟ ਨੌ ਟਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੋ 

7ਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਮਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ-ਪਿਛੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੌਗੀ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਅਠਵੇ' ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤਕ 
ਰਮਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋ ਸਤੰਤਰ ਤਹੀਆਂ । 6 

ਲਾਈ, 1189 ਨੂੰ ਸ਼ੀਨੇਨ ਵਿਖੋਂ ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 433 

ਹੈਨਰੀ (ਦੂਜਾ, ਜਰਮਨ) : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ 
ਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਮਈ, ਸੋਨ 976 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 

ਸ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਫਾਉਲਰ ਦਾ 
ਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਵੌਰੀਆ ਦੇ ਡਿਉਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ 1002 ਵਿਚ 

“ਟੋ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਤ ਉਪਰੈਤ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਸਮੇ 

ਖੰਤ ਤੇ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੌਮਬਾਰਡੀ ਨੂੰ 

'ਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਤਾ, ਬਰਗੰਡੀ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ 

'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 

'ਦੇੜ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿਤਾ । 
ਨ 1014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਜੋ" ਤਾਜ ਪਹਿ- 
ਗਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚਰਚ 

441 ਹੈਨਰੀ (ਤੀਜਾ, ਇੰਗਲੈ'ਡ) 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਖਣ ਲਈ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ । 

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1024 

ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ 1146 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ 

(ਸੇਂਟ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । 
ਹ.ਪ੍.--ਐਵ. ਐਨ. 6 ; 353 

ਹੈਨਰੀ (ਦੂਜਾ, ਨਾਵਾਰ) : ਹੈਨਰੀ (ਦੂਜੇ) ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਵਾਰ 

ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੈਥਰੀਨ ਡੀ ਫੌਇਕਸ ਦੇ ਘਰ 1503 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ 

1517 ਵਿਚ ਨਾਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆਂ । 1521 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵੇ 

ਫਰਾਂਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਰੌਮ ਦੇ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਫਿੜਨ 

ਸਮੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ 

ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ । 1525 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ 1527 

ਵਿਚ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 

ਇਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਤੋ' ਗੂਈਐਨ ਦੀ ਹਰ੍ਹਮਤ ਮਿਲ ਗਈ । 28 ਮਈ, 
1555 ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 375 

ਹੈਨਰੀ (ਦੂਜਾ, ਫਰਾਂਸ) : ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ, 1519 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਫਰਾਂਸਿਸ 

ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਇਹ 1526 ਤੋ 1530 

ਤਕ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ । 1533 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੈਥਰਿਨ ਡੀ ਮੇਡਿਸੀ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ 

1536 ਵਿਚ ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ । ਹੈਨਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਬਣਨ ਤੌ" ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੌਰ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 

ਸੀ। ਇਸਦਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਅਤੇ 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ 

ਨਿਰੈਕ੍ਸ਼ (ਇਕ ਪੁਰਖੀ) ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ । ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈੱਟਾਂ 

ਦੇ ਕਤਲਿਆਮ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿਤੀ । ਇਕ 

ਟੂਰਨਾਮੈ'ਟ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ 10 

ਜੁਲਾਈ, 1559 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ.ਪੁ.--ਕ, ਯੂ. ਬਾਂ. 

ਹੈਨਰੀ (ਤੀਜਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ) : ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਾ 

ਜਾਹਨ ਦੇ ਘਰ 1 ਅਕਤ੍ਬਰ, 1207 ਈ. ਨੂੰ ਈਸਾਬੇਲਾ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 
ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਰ ਹੌ 
ਗਈ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1216 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ 

ਗਿਆ । ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ 

ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਇਹ ਸਫਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ । ਇਸਨੇ 

ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ 

ਅਤੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਕਰ _ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤ- 

ਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਪੌਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚੋ ਧਨ ਉਗਰਾਹੁਣ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ । 

ਬੈਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ' ਦੂਖੀ ਹੋਂ ਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੈ'ਟਫ਼ਰਟ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਕੇ ਨਿਰੰਕ੍ਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' 1258 ਈ. ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ' ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੋਈ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ 



ਹੈਨਰੀ (ਤੀਜਾ, ਜਰਮਨ) 

ਮਚ ਗਈ । ਬੈਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ 
ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ 
ਲਿਆ ਗਿਆ । ਰ 

ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ _ਗਿਆ 
ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਮਨ ਡੀ ਮੋ'ਟਫਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, 
ਜਿਸਤੌ" ਬੈਰਨ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਇਸਨੇ 1265 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ __ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 
ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਕਾਉ'ਟੀ 

ਅਤੇ ਬਰੋ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਬ੍ਲਾਏ ਅਤੇ ਲੌਕ- 
ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ । ਬੈਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵਰਡ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਈਵਸ਼ੈਮ 
_ਵਿਖੋ ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੌ ਗਈ । 
16 ਨਵੰਬਰ, 1273 ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਮਿਨਸਟਰ ਵਿਖੇ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ । 

-ਹ, ਪੁ.-- ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 434 

ਹੈਨਰੀ (ਤੀਜਾ, ਜਰਮਨ) : ਇਸ ਹੌਲੀ ਰੌਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਨਮ 28 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1017 ਈ. ਨੂੰ ਕਾਨਰੈਡ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆਂ 
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਬੀਆ ਦਾ ਡਿਉਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਸੈਨ 1039 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰਾਜਾ. ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 1046 ਵਿਚ 
ਇਹ ਹੌਲੀ ਰੌਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿ- 
ਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ 
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੌਪ ਹਟਾ ਕੇ 
ਪੰਪ ਪਦ ਕਲੈਮੈ'ਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ 
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ , ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਰ 
ਕੀਤ' ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਕਲਾ, ਭਵਨ ਨਿਰ- 
ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਰਮਨਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਰਮੱਖਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ । 5 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, ਸੰਨ 1056 ਨੂੰ ਇਸ 
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪਰ.--ਐਵ, ਐਨ. 6 : 353 

ਹੈਨਰੀ (ਤੀਜਾ, ਫਰਾਂਸ) : ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਨਮ 19 ਸਤੋਬਰ, 1551 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ ਦਾ 
ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ 1573 ਵਿਚ ਪੌਲੈੱਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਅ' ਅਤੇ 1574 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਚਾਰਲਸ ਨੌਵੇ” ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ 
ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ 
ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੌਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 
ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੋ” ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾ- 
ਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਹ ਡਿਊਕ ਆਫ਼ ਗਾਇਸ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਥੋ ਤਕ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।। ਗ'ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 
ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1588 ਵਿਚ ਕਤਲ 
ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੈਨਰੀ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 
ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਨਾਵਾਰ ਦੇ 
ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ । 

ਹ, ਪੁ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ : 748 

ਹੈਨਰੀ (ਚੌਥਾ, ਇੰਗਲੈ'ਡ) : ਜਾਨ ਆਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1367 ਨੂੰ ਹੋਇਆ / ਦਿਦ੮ਡ ਦੂਜੇ 

842 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਂ । ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਆ ਕੇ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਆਪ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਜਨਤਾ 

ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਏ । 
ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀ' 

ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ । 1399 ਵਿਚ ਕ੍ਝ 

ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਉਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

_ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੌਗ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਸੀ 1 1407 ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨੋ- 

ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ 

ਲਿਆ । ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੌਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 20 ਮਾਰਚ, 
1413 ਈ. ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿਟ 11 : 435 

ਹੈਨਰੀ (ਚੌਥਾ, ਜਰਮਨ) : ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਨਮ 11 ਨਵੰਬਰ, 1050 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ 

ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਪਹਿਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ 
ਵਜੌ" ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 1065 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਕਰਾਰ 
ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ 
ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿਤੀ । 

ਹੈਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਪੌਪਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ) ਸੀ ਜੋ ਪਦ 

ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਜੋ` ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗਰੈਗਰੀ ਸੱਤਵੇ' ਅਧੀਨ 
ਪੌਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਦ-ਸਥਾਪਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ 
ਦੇ ਪਦ-ਸਥਾਪਨ ਸਬੋਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋ' ਇਨਕਾਰ ਕਰ 

ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਗਰੈਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਚੋ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰ ਦਿਤ' । ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਤੋ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪੋਪ ਅਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੋਸਾ ਦੇ ਪੌਪ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਤੋ” 
ਪਿਛੱ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇ" ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਇਸ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪੜ ਕੀਤੀ । 1084 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਰੌਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ । 
ਇਸ ਨੇ ਗਰੰਗਰੀ ਨੂੰ ਪੌਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋ" ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਕਪਪੌਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ,ਦਿਤ' ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਦਿਤਾ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 

ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬ੍ਰਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਲੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਥੋ' ਇਹ 
ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਦਿਆਂ ਤੇ ਪੋਪ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਹੀ 1106 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇ'ਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੋਪਵਾਦ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ । 
ਹ, ਧੂ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 353 



[ਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹੈਨਰੀ (ਚੌਥਾ, ਨਾਫਾਰ) : ਨਾਵਾਰ ਦੇ ਹੈਨਰੀ (ਚੌਥੇ) ਦਾ 
ਨਮ ਪੌ ਵਿਖੋ £ ਦਸੋਬਰ, 1553 ਹੂਨੂੰ ਐੱਟੌਨੀ ਡੀ. ਬੂਰਬਨ ਅਤੇ 

।ਨੇ ਡੀ ਐਲਬਰਟ (ਨਾਵਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ) ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ 
'ਲਣ ਪੌਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਟ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ । 1572 ਵਿਚ 

7ਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਾਵਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ 

ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚਾਰਲਸ ਨੌਵੇ' ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ 
ਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਟ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਊਉ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਂ 

॥ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ 
[ਆ । ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ । 

589 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ 
ਲਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੀਗ ਤਾਕਤ ਵਿਚ 

। ਜਿਸਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । 1593 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ 
'ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ । ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 

7 ਕੇ ਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿਤੀ । ਇਕ 

ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਥਾਨ ਹੈ। 1610 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ 

ਭਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ 
ਡਤਾ 1 

ਰ. ਪੁ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ, 3 : 748 ; ਐਵੇ, ਐਨ. 6 : 418 

ਹੈਨਰੀ (ਪੰਜਵਾਂ, ਇੰਗਲੋ'ਡ) : ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇ 
ਅਰਲ ਆਫ਼ ਡਰਬੀ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 16 
ਤੋਬਰ, 1387 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ 21 
“ਰਚ, 1413 ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । ਇਸਨੇ ਲੋਕ- 

/ਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਲ ਆਫ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਪਰਸੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ 

ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । 

ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਾਲ 

ਖੇਰੇ ਸਬੋਧਤ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਸਰ ਜਾਨ ਓਲਡ ਕਾਸਲ ਨੂੰ ਈਸਾਈ 

ਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜਲਾ ਦੇਣ ਦਾ 

ਕਮ ਦਿਤਾ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੌਲਾਰਡਜ਼ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਉਠੇ ਅਤੇ 

ਜ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੋ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 

। ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਲ' ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ੍ 

ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵੇ” ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 

7ਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ -ਕੈਥਰਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 

ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ; ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ 

ਤੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਜਿਨ ਕੌਰਟ ਵਿਖੇਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ 

ਈ । ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰ= 

ਡੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੂਆਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਰ ਆਰਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1420 ਈ. ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲਾਹ 

ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੌਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ । 
ਨਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋ” ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 3 ਅਗ- 
ਤ, 1422 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ 
ਤਰ ਹੈਨਰੀ ਛੌਵਾਂ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 436 

ਹੈਨਰੀ (ਪੰਜਵਾਂ, ਜਰਮਨ) ? ਇਸ ਹੋਲੀ ਰੋਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, 

343 ਹੈਨਰੀ (ਛੇਵਾਂ, ਜਰਮਨ) 

ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਨਵੰਬਰ, 1081 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਿਰੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਦੌਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੈਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਇਹ 1106 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ 
1111 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ । ਪਦ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

1139 ਵਿਚ ਵੌਰਮਜ਼ ਵਿਖੋ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀ” ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 

ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਪਵਾਦ ਕੋਲ ਚੌਣ ਅਤੇ 

ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰੰਤ੍ਰ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 

ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਫਰੈਕੌਨੀਅਨ ਖ਼ਾਨ- 

ਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਹੈਨਰੀ 
_ ਪਹਿਲੇ ਦੀਧੀ ਮੈਟਿਲਡਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

0, 

ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । 23 ਮਈ, 1125 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਵ, ਐੱਨ. 6 : 354 

ਹੈਨਰੀ (ਛੇਵਾਂ, ਇੰਗਲੈਡ) : ਹੈਨਰੀ ਛੇਵੇ ਦਾ ਜਨਮ 6 

ਦਸੈਬਰ, 1421 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 

ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ, 1423 ਈ. ਨੂੰ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । 

ਇਹ ਕੋਈ ਯੌਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਕ੍ਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ 

ਇਸਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਰਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਰੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚੋਂ" ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ 

ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਯਾਰਕ ਨੂੰ 

ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਪੱਦ ਤੌਂ ਰਟਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਵਿਦਰੋਂਹ ਕਰਕੇ 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ । ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਰਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ 

ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੌਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪਿਆ । 

ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1455 ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਐਲਬਾਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, 

ਜਿਥੇ ਰਿਚਰਡ ਆਫ਼ ਯਾਰਕ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ 

ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਯਾਰਕ ਵੰਸ਼ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ 1460 ਵਿਚ ਵੈਕਫੀਲਡ ਵਿਖੇ 

ਰੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਯਾਰਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 

ਯਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ` ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ 

ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਟਾਵਰ 

ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਐਡਵਰਡ ਚੌਥੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ 

ਹੀ ਅਰਲ ਆਫ਼ ਵਾਰਵਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿੰਗ 

ਮੋਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਕਰਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋ ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ 

ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਰਵਿਕ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ _ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ 

ਗੱਦੀ ਛਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ 

ਗਿਆ । ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ ਹੈਨਰੀ ਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਪਿਛੋ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 

ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 437 ; ਐਵ, ਐਨ. 6 : 351 

ਹੈਨਰੀ (ਛੇਵਾਂ, ਜਰਮਨ) : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਨਮ ਸੈਨ 1165 ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ (ਪਹਿਲਾ) ਬਾਰਬਾਰੋਸਾ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ 1169 ਵਿਚ ਛੌਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰਾਜਾ 

ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1190 ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਧਰਮ 

ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 

ਲੈ ਲਈ । ਇਸ ਨੇ ਸਿਸਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਿਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ 



ਹੈਨਰੀ (ਸੱਤਵਾਂ, ਇੰਗਲੈ'ਡ) 

ਗਿਆ । 28 ਸਤੰਬਰ, 1197 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 354 

ਹੈਨਰੀ (ਸੱਤਵਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ) : ਐਡਮੰਡ ਟਿਉਡਰ, ਅਰਲ 
ਆਫ਼ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦ! ਜਨਮ 28 ਜਨਵਰੀ, 

1457 ਨੂੰ ਪੈਮਬਰੋਕ ਕਾਸਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ 
ਇਹ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਜਸਪਰ-ਟਿਉ੍ ਡਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1455 ਤੋਂ 1485 ਈ. ਤਕ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਵੰਸ਼- 

ਲੰਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਯਾਰਕ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ । 
ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਬੈਰਨ ਜੌ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਸਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ 

ਸਨ । 1485 ਈ. ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਟਿਉਡਰ ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵੇ` ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਉਡਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । 

ਦਰਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਡ ਚੌਥੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਲਿਜ਼ਬਥ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿ- 

ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਭਤੀਜੇ (ਉੱਤਰਾ- 

ਧਿਕਾਰੀ) ਵਾਰਵਿਕ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਲਈ 

ਵੀ ਟਿਊਡਰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ । ਹੈਨਰੀ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਿਚ 
ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਕਾਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਲਾਲ ਅਤੇ 
ਸਫ਼ੈਦ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ੍ਰਦ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 

ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਲ ਆਫ਼ ਵਾਰਵਿਕ (ਬਣਾਵਟੀ) ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ 
ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ 

ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੋਧਵਿਚ ਨਿਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕ- 

ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ । ਬੈਰਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ 

ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਜਾਏ । ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ 
ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । _ 

ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ! ਫਰਾਂਸ, 

ਹਾਲੈੱਡ ਆਦਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਬਾਗ਼ੀਆਂ 
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । 1492 ਈ. 
ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਪਰਜਾ ਤੋ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਚਾਰਲਸ ਅੱਠਵੇ" ਤੌ” 
ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤ 

ਆਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 
ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਜਹ'ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੈ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਢੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੋਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 

ਕਤਬਨਮਾ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਾਹ-ਵਿਦਿਆ ਉੱਨਤ ਰੋਈ । 

ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੌਣ ਲੱਗੀ । ਕੌਲੰਬਸ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋਡੀ ਗਾਮਾ 
ਨੇ ਉਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ' ਮਾਰਗ ਖੌਲ੍ਹੋ । 

___ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈਨਰੀ 
ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਜਾ ਮੈਨਿਆ ਗਿਆ । 1509 ਈ. ਵਿਚ 

ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਰ੍ 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 437 ਉਸ 

ਹੈਨਰੀ (ਸੱਤਵਾਂ, ਜਰਮਨ) : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਨਮ ਲਗਭਗ 1269 ਤੋ 1274 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇ` ਹੋਇਆ । ਇਹ 

322 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ੋ 

ਜਰਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੁਕਸਮਬ੍ਰਕ 

ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ । ਇਹ 1308 ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1312 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਰੌਮ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀ" ਸੀ ਦਿਤੀ 

ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਨੇ ਬੌਹੀਮੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ । 24 ਅਗਸਤ, 1313 ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ, 6 : 419 

ਹੈਨਰੀ (ਅੱਠਵਾਂ, ਇੰਗਲੈਡ) : ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵੇ' ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਨਰੀ 

ਅੱਠਵੇ' ਦਾ ਜਨਮ 38 ਜੂਨ, 1491 ਨੂੰ ਗਰੀਨਵਿਚ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ 1 

ਇਹ 1509 ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । ਇਹ ਖੇਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ 

ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 

ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ । 

ਇਸਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ 'ਸਪੇਨ ਵਿਚ 

ਜੋਗ ਜਾਰੀ ਸੀ । ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ 

ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ । ਇਸਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ 

1513 ਈ. ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਿਤੀ । ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਵੇ" ਬਣੇ 

ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ । ਇਸਦੇ 

ਵਜ਼ੀਰ ਵਲਜ਼ੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਾਕੇ ਕਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ । ਇਸਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੀਤੀ ਦੀ 

ਨੀੱਹ ਰੁੱਖੀ । 

ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਕੈਲਿਸ 

ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ । ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ 

ਬੇਹਦ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਨ ਵਸੂਲ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵ੍ਰਲਜ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ 1 

ਇਸਨੇ ਮਲਕਾ ਕੈਥਰਾਈਨ ਤੌ ਤਲਾਕ ਲੌਣ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ ਪੌਪ ਤੋਂ 

ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮ੍ਰੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 

ਗੁੱਸਾ ਵੂਲਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੌ” 

ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 1530 ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ । 

ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੌੜ । ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 

ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਸ਼ੁਦ ਚਰਚ ਦੇ 

ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ । ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋ" ਤਲਾਕ 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ । 

ਹੈਨਰ) ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 73 ਜਹਾਜ਼ 

ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ । ਯ੍ਰਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੌਲ੍ਹੋ- 

ਲਾਇਬੋਰੀਆਂ ਖੌਲ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ 

ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਆਇਰਲੰ'ਡ ਦੇ ਵਾਰਡ 

ਅਖਵਾਏ । ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਅਠਵੇ” ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ" ਆਇਰਲੈ'ਡ 

ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 1547 ਈ. ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਦੀ , 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵਰਡ ਗੱਦੀ ਤੋ ਬੈਠਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬਿ, 11 : 438 : 439 

ਹੈਨਰੀ, ਓਂ : ਇਸ ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ 

ਨਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਡਨੀ ਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਦਾ ਜਨਮ 11 ਸਤੋਬਰ, 1862 

ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੌਲੀਨਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਸਬਰੋ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ । 1887 

ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਟੌਟਕੇ ਛਪਵਾ ਉਣੇ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ 1894 ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਸ ਰਸ ਹਫ਼ਤਾਵਰ 'ਦਾ ਰੌਲਿੰਗ 
ਸਟੌਨ' ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । 1895 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 'ਹਾਉਸਟਨ ਪੌਸਟ' ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਗਲੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ । ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ । ਜੇਲ੍ਹ ਤੋ ਛੁਟ ਜਾਣ 

ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਥੋ" ਤਕ ਕਿ 'ਨਿਉਯਾ- 
ਰਕ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 100 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਏ । 
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਕੈਬੇਜਿਜ਼ ਐੱਡ ਕਿੰਗਜ਼'(1904), 
'ਦਾ ਫੋਰ ਮਿਲੀਅਨ” (1906), ਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਿਟੀ' 
(1908) ਅਤੇ 'ਸਟਰਿਕਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ' (1910) ਹਨ । ਇਸਦੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨ੍ਵਾਦ ਹੋਈਆਂ । ਓ ਹੈਨਰੀ ਦੀ 
ਮਿਤ 5 ਜਨ, 1930 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ--ਕ. ਯੂ ਬਾਂ. ; ਐਵ. ਐਨ. 6 : 419 

ਹੈਨਰੀਆਫ਼ ਆਸਟਰੀਆ : ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਊਕ 
ਅਤੇ ਬਬੇਨਬਰਗ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਕਾਂਨਰੈਡ ਤੀਜੇ ਵਲੋ 1140 ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਸੀ ਤੇ 1141 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੀਓਪੋਲਡ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ” 
ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
1143 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਉਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 

ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਵੇਰੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ 
ਗਈ ਪਰ 1146 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਹੋ 
ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡਣੀ ਪਈ । ਇਸਨੇ 1148 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਬਾਈਜ਼ਨਤੀਨ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਥੀਓਡੌਰ' ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । 
ਇਸਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਈਜ਼ਨਤੀਨੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 1156 ਵਿਚ 
ਬਾਂਰਬਾਰੌਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਂ ਗਿਆ ਜਿਸ 
ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਡੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੌ 1152 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘਰ 
ਪੁੱਤਰ ਪੰਦਾ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗ੍ਰ ਨਾ ਹੋਏ । 

` 13 ਜਨਵਰੀ, 1177 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੌ" ਇਸਦਾ ਪੁੱਤਰ 
ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਡਿਊਕ ਬਣਿਆ । 
_ ਰਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 375 

ਹੈਨਰੀ ਆਫ਼ ਆਲਮੇਨ : ਹੈਨਰੀ ਆਫ਼ ਆਲਮੋਨ ਦਾ ਜਨਮ 
ਕਾਰਨਵਾਲ ਦੇ ਅਰਲ ਅਤੇ ਰੌਮਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਘੋਰ 1 
ਨਵੰਬਰ, 1335 ਨੂੰ ਹੋਦਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ-ਸੁਧਾਰ- 
ਹਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲ 
ਗੁਆ । ਇਹ 1264 ਵਿਚ ਲਿਉਇਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ । 
(265 ਦੀ ਈਵਸ਼ੈਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ 'ਰੌਬਰਟ ਡੀ ਫੈਰਰਸ' ਨੂੰ 
ਰੈਸਟਰਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਹਰਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਹਏ ਸਮਝੌਤੇ 
ਵਚ ਬੇਦਖਲ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਹੋਤੀ । ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗਲਾਸਟਰ ਦੇ ਅਰਲ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ 

5ਈ ਵਿਚੌਲਾ ਬਣਿਆ । 1270 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਫਹ ਲਾਰਡ ਐਡਵਰਡ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਚਲਾ ਗਿਆ । 13 ਮਾਰਚ, 
271 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੌਖੋ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 376 

ਹੈਨਰੀ ਆਫ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ : ਹੈਨਰੀ 1578 ਤੋ 80 ਤੀਕ 
ਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1512 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 
7ਹ ਬਰਾਗਾ (1534), ਐਵੌਰਾ (1540) ਅਤੇ ਲਿਸਬਨ (1564) 

345 ਹੈਨਰੀਐਟਾ ਮਾਰੀਆ 

ਵਿਖੋ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਪਾਦਰੀ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਹਨ ਤੀਜੇ ਦੀ 
ਮੌਤ ਉਪਰੌਤ ਉਸਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀਬੈਸਤੀਅਨ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ । 

ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈਨਰੀ ਉਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਪਰ 
ਜਦੋ" ਸੀਬੈਸਤੀਅਨ ਲੜਾਈ (1578) ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 
ਹੈਨਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਾਜਕਾਲ (2 
ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਤੌਂ 
ਮੰਗਰੋ` ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ-ਸਪੇਨ ਦਾ ਫਿਲਪ ਦੂਜਾ, ਜਾਂ 
ਐਨਟੌਨੀਓ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਛਡਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 
1580 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 375 

ਹੈਨਰੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਲਜ਼ਵਿਕ : ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਨਵੰਬਰ, 
1489 ਵਿਚ 'ਹੈਨਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਐਲਡਰ' ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
1514 ਤੋ' ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਨਜ਼ਵਿਕ ਦਾ ਡਿਉਕ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਨੇ 1519 
ਤੋਂ 1523 ਵਿਚ ਜਾਂਨ ਚੌਥੇ (ਪਾਦਰੀ) ਦੇ ਵਿਰੌਂਧ ਵਿਚ ਏਕਤਾ 

ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ 
ਦੇ ਵਿਦਰੌਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਦਿਆਂ (1525) ਦੇ 
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ" ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋ` ਇਹ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ । ਜਦੋ ਚਾਰਲਸ ਆਪਣੀ 
ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ । 
ਇਸ ਤੇ” ਪਿਛੋ ਡੱਚੀ ਵਿਚ ਵਿਰੌਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ । 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ 
ਕਰ ਲਿਆ । ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਸੈਕਸਨੀ ਦੇ ਜੌਨ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 
ਹੈਸੇ ਦੇ ਫਿਲਪ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਡੱਚੀ ਤੌਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਧਾਰ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਚਾਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 
1545 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 

ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇ ਇਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼- 

ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ । 9 ਜੁਲਾਈ, ੧553 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੀਵਰਸ਼ੋਸੋਨ 
ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ 
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ । 11 ਜੂਨ, 1568 ਨੂੰ ਇਸ 
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਰ. ਪ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 375 

ਹੈਨ ਰੀਐਟਾ ਮਾਰੀਆ : ਇਹ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਮਲਕਾ ਅਤੇ 
ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ, 
1609 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 1635 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ । ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਢਲੇਂ ਸਾਲ ਰਾਜਸੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦਿਨ 

ਸਨ ਐਪਰ ਬਕਿੰਘਮ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿਛ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਲੀ 
ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਲੋ” 

ਸਹਿਯੋਂਗੀ-ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਪੈਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਘਟ ਗਈ । 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਸਦੇ 
ਨਿਰਪੇਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੌਨੀ ਗੱਲ ਹੈ 
ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ 
ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । 1644 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ 

ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮਾ 
ਪਹੁੰਚਿਆ । ਇੰਗਲੈ'ਡ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ 
ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਥੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 
1669 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 349 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 11 : 357 
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ਹੈਨਰੀ, ਜੌਜ਼ੈੱਫ਼ 

ਹੈਨਰੀ, ਜੋਜ਼ੈੱਫ਼ £ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਜਨਮ ਆਲਬਾਨੀ, ਨਿਉਯਾਰਕ, ਵਿਥੋ 17 ਦਸੰਬਰ, 1797 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ਼ੈਕਲਿਨ ਤੱ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ 
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਸੈਮੂਐਲ ਐਫ. 
ਬੀ. ਮੌਰਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 
ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵੈ- 
ਚਾਲਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਕ ਤਾਰ ਵਿਚੋ" ਲੰਘ 
ਰਿਹਾ ਕਰੈਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੈਟ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੂਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 
ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰ _ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਚੀਰਫਾੜ ਸਬੋਧੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲ ਰਖੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ 
ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ.ਪ੍ਰੌਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 1825 ਵਿਚ ਇਸ 
ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1826 
ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਂ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਲਬਾਨੀ ਅਕਾਡਮੀ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਰ੍ਰਿਤਕ ਦਰਸ਼ਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਨ ਲਿਆ । 

ਬਿਜਲਈ-ਚੰਬਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋ” 

ਹੈਨਰੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਧਿਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਰੌਂਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਲ੍ਹ ਕ੍ਰੰਡਲੀ ਦੀ 

ਕਾਢ ਕੱਢੀ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਬਣਉਣ 

ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਕੰ ਡਲੀ 
ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ (1839) ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਜੈੱਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਬਿਜਲਈ ਮੌਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਯੇਲ 

ਕਾਲਜ ਲਈ ਇਕ ਬਿਜਲਈ-ਚੰਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 2086 

ਪੰਡ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ । 

ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ (1833) 
ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰ” ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਜਲਈ ਮੌਟਰ 

ਬਣਾਈ । 

1831 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਲ (1.6 ਕਿ. ਮੀ.) ਲੰਬੀ ਆਪਣੀ 
ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ'ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ । ਸੈਨ 1832 ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਉ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕਾਲਜ 
ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ- 

ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਖਣਿਜ-ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੌ ਇਲਾਵਾ 
ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 
ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਰਨ ਦੀ ਖੌਜ (1832) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਣ 
ਵਜੋਂ 1893 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ਼ 
ਇਲੈੱਕਰਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਰਨ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ 
ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲ-ਚੰਬਕੀ ਪ੍ਰੰਰਨ ਦੀ ਖੌਜ ਸੁਤੇਤਰ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਫ਼ੈਰਡੇਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖੌਜ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਵਾ ਦਿਤੀ । 

ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਕਾਂਇਲਾਂ ਦਾ ਯੌਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕਰੈਟ ਨੂੰ 

ਉੱਚ ਪ੍ਟੈੱਸ਼ਲ ਵਾਲੋਂ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਹ ਟਾਂਸਫਾਰਮਰ' ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 

ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੌਟ ਦਾ ਪ੍ਰੌਰਨ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 

13 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੌ ਇਕ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੰਬਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਇਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੇਡੀਉ-ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ । ਭਾਪ 

986 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਸ਼ 

ਬਿਜਲ-ਗੈਲਵੈਨੰਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ“ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ 

ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਧੱਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਪ ਦਾ ਵਿਕੀਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਧਾਰਨ 
ਸਤ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਂਕਟਾ- 
ਈਲਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ । ਸੈਨ 

1844 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਖੌਜ ਪੱਤਰ ਪੌਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੇ ਉਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ । 
ਦਸੰਬਰ, 1846 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 

ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆਂ । ਸੰਨ 1852 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ, ਫੈਡ= 
ਰਲ ਲਾਈਟਹਾਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1871 ਤਾ 
ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸੇ ਬੌਰਡ ਦਾ ਚੋਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋ" ਇਸ ਨੂੰ 
ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਧੁੰਦ 

ਸੈਕੇਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ 

ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਖੋ 13 ਮਈ, 1878 ਨੂੰ ਇਸ 

ਦੀ ਮੰਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4: 1028 

ਹੈਨਰੀ, ਰਾਬਰਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ- 
ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜਨ, 1865 ਨੂੰ ਓਹਾਈਓ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਨ- 

ਸਿਠੰਟੀ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਅਸ਼ਕਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੌਢੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿਚ ਕਲਾ ਦੇ ਚੌਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1891 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤਣ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਾ- 

ਡੌਲਫੀਆ ਵਿਖੋ ਵਿਮਨ 

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 
ਵਿਚ ਇਨਸਟ੍ਰੱਕਟਰ ਲਗ 
ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ- 
ਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 

ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 

ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ _ਬਣਾ- 

ਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ । 
1896 ਤੌ 1900 ਤਕ 

ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 

ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1915 ਤਕ 

ਇਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 
'ਦੀ ਆਰਟ ਸਟ੍ਰਡੰਟਸ 
ਲੀਗ' ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦੀ ਆਰਟ ਸਪਿਰਿਟ' 

ਸੰਨ 1923 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ ਦੇ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਈ । “ਵਿਲੀ ਜੀ', 'ਹਿਮ- 

ਸੈਲਫ' ਅਤੇ 'ਹਰਸੈਲਫ' ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮ੍ਨੌ ਹਨ । 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਲਿ 

ਕੀਤਾ । 
19 ਜੁਲਾਈ, 1939 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਭ 

ਹੋ ਗਈ 1 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਜੈ. 14 : 97 ; ਐਨ, ਬਿ. ਮਾਂ. ੪ : 1621 

ਹੈਨਰੀ, ਵਿਲੀਅਮ : ਸੈਨ 1803 ਵਿਚ 'ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ' 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ਇਸ਼ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ਾਦਿਛ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਰਾਬਰਟ ਹੈਨਰੀ ੮) ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ `_ 
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ਦਾ ਜਨਮ 13 ਦਸੋਬਰ, 1775 ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 
ਇਸ. ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਤ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਦ੍ਵ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਬ-ਅੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਰਤ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਨੇ 

ਐਡਿਨਬਰਗ ਤੋ` 1807 ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਜਦੋ' 

ਭੈੜੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 
ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ 

ਛੱਡ ਕੈ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ 
1808 ਵਿਚ ਕਾਪਲੇ 

ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 

ਰਾਇਲ ਸੌਸਾਇਟੀ ਦਾ 

ਫੈਲੇ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਦੀ 'ਐਲੀਮੈਟਸ ਆਫ਼ 

ਔਕਸਪੈਰੀ ਸੈੱਟਲ ਕੈਮਿ- ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਨਰੀ 

ਜਟਰੀ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 11 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ । ਇਸ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 
1836 ਨੂੰ ਪੈਡਲਬਹੀ, ਲੰਕਾਸ਼ਿਰ ਵਿਖੇ।,ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ 1 

ਹ, ਪੂ--ਐਨ. ਬਰ. ਮਾ. 4 : 1029 

ਹੈੱਨਲੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਅਰਨੈੱਸਟ : ਇੰਗਲੈਡ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ, 
ਆਲੌਚਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਅਗਸਤ, 1848 ਨੂੰ ਗਲਾਂ- 

ਸਟਰ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਲਟੀਦਾਰ ਰੌਗ 

ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪੈਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ੍ 
ਸਮੋ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਰ੍ 
ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ 
ਸ਼੍ਰ ਕਰ ਦਿੜੀ । ਇਸ 
ਕਵਿਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਪੌਦਾ ਕਰ 
ਲਿਆ । ਪਿਛੋ ਇਹ ਕਵਿ- 

ਤਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸੋਗ੍ਰਹਿ 'ਏ ਬੁਕ ਆਫ਼ 
ਵਰਸਿਜ਼' _ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ 

'ਇਨ ਵਿਕਟਸ' (187 5) 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵਿ&!ਅਮ ਅਰਨਸਟ ਹੈਂਨਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਤ 

__ 1889 ਵਿਚ ਹੈੱਨਲੀ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਖੇ 'ਸਕਾਟਸ ਆੱਬਜ਼ਰਵਰ” 
ਤਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ । 1891 ਵਿਚ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਲੰਡਨ ਤਬਦੀਲ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ 'ਨੌਸ਼ਨਲ ਆੱਬਜ਼ਰਵਰ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ । 
1892 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਜਾਂਗ ਆਫ਼ ਦੀ 

।ਰਡ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਪਿਛੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸ- 
ਕਾਂ 'ਫ਼ਾਰ ਇੰਗਲੈ'ਡਜ਼ ਸੇਕ' ਅਤੇ 'ਹਾੱਥਾਰਨ ਐੱਡ ਲੈਵੈੱਡਰ' ਪ੍ਰਕਾ= 
[ਤ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਨੇ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਾਰ ਨਾਟਕ 
ਡੀਕਨ ਬਰਾਡੀ', 'ਬਿਉ ਆਸਟਿਨ', ਐਡਮਿਰਲ ਗਿਨੀ' ਅਤੇ 'ਸੈਕੇਅਰੇ' 

ਹੈਨਾਨ ਟਾਪੂ 

ਲਿਖੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਇੰਗਲੌਡ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ 
ਸਿਧ ਹੋਏ। ਰ੍ 

11 ਜੁਲਾਈ, 1903 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨੇੜੇ ਵੌਕਿੰਗ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮ'. 
ਐਨ. 8 : 4174 

ਹੈਨਲੇ, ਫ੍ਰੀਡ੍੍ਕ ਗਸਤੇਵ ਜੇਕੌਬ : ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੌਗ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 

ਜੁਲਾਈ, 1808 ਨੂੰ ਫੁਰਟ, ਬਾਵੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ 

ਹਿਸਟਾਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐੱਡਰੀਅਸ ਵੈਸੋ- 

ਲੀਅਸ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ ਬੌਨ (ਜਰਮਨੀ) (ਐਮ. ਡੀ. 1832) ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ 
(1832-34) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਢੀ ਸਰੀਰ 

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਹੈਨੀਜ਼ ਮੂਲਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 

ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼੍ਹ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅੱਖ 
ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ । 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗੀਰੌਲਾਮੋ ਫਰਾਕਾਸਟਾਰੋ ਦੇ 

ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਛਰਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਾਨਿਕ ਮਾਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ 

ਇਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਉਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੈਨਲੇ ਨੇ _ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮਲ- 

ਮੂਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰਖ਼ਮ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰੰਤ੍ਰ ਉਹ ਇਹ 

ਸਿੱਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਕਾਰਨ ਹ੍ਰੈਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਸੈਨ 1840-44 ਤਕ ਜਦੋ ਇਹ ਜ਼ੂਰਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
ਐਨਾਟਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 'ਐਲਜੈਮੀਨ ਐਨਾਟਸੀ' 

4 : 1020 ; ਐਨ. ਅਸੈ, 14 : 96 ਨ ਨਿ, ਯੂ. 

(1841, ਕੰਪਰਿਹੈਨਸਿਵ ਐਨਾਟਮੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 

ਹਿਸਟਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧੀਬੱਧ ਲੇਖ ਸੀ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 

'ਹੈਂਡਬੁਕ ਡੇਰ ਰੇਸ਼ੋਨੈਲੈਨ ਪੈਥਾਲੌਜੀ' (2 ਜਿਲਦਾਂ; 1846-53) 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈਡੈਲਬੈਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
(1844-52) ਐਨਾਟਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ । 
ਹੈ'ਡਬੁਕ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ _ਸਰੀ=. 
ਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ 

ਰੌਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀ । ਹੈਨਲੋਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿ- 

ਆਰਥੀ ਰਾਬਰਟ-ਕਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ । 'ਹੈਨਲੇ ਹੈਂਡਬੁਕ ਡੇਰ ਸਿਸਟੇਮੈਟੀਸ਼ਨ 
ਐਨਾਟਮੀ ਡੋਸ ਮੈਨਸ਼ਨ' 3 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਮਈ, 1885 ਨੂੰ ਗਟਿੰਜੈੱਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ | 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 1020 

ਹੈਨਾਨ ਟਾਂਪੂ : ਇਹ ਤਾਇਵਾਨ (ਫ਼ਾਰਮੂਸਾ) ਪਿਛੋ ਚੀਨ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਜੋ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਗਵਾਂਗਡਗ ਸੂਬੇ ਦੇ 
ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਨਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ 
ਨਾਲੋ” ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੌ ਪੱਛਮ ਵਲ 260 ਕਿ. ਮੀ. 

ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ 210 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੱਇਆ 
ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਲ ਰਕਬਾ 33,572 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਠਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ.ਦੁਆਲੇ ਤੋੱ 



ਹੈੱਨੰਖੀਕਿਯੂ, ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਰੋਇਆ ਹੈ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਈ 
ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 500 ਤੋਂ 1000 ਮੀ. ਹੈ। 
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ 
ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਤਲੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । ਨਾਨ-ਚੂ-ਚੀਆਂਗ (311 ਕਿ. 
ਮੀ. ਲੰਬਾ) ਜੌ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਨ ਚੁਆਨ ਜੋ ਪੂਰਬ 
ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਗ ਚੀਆਂਗ ਜੋ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ । 

ਜਲਵਾਯੂ ਉਸ਼ਣ=ਖੰਡੀ ਹੈ । ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 
18 ਸੈ'. ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 29 ਸੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ 
ਵਰਖਾ ਪਰਬਤੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 1800 ਮਿ. ਮੀ. (70 ਇੰਚ) ਅਤੇ 
ਉੱਤਰ ਵਿਚ 1500 ਮਿ. ਮੀ. ਹੈ। 

ਬਨਸਪਤੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ । ਖਜ਼੍ਹਰ, ਬਾਂਸ, ਬੋਹੜ, ਮਾਹਾਗਨੀ, 
ਰੌਜ਼ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਦਰਖ਼ਤ ਇਥੋ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ । _ਖਜੂਰਾਂ, ਅੰਜੀਰ, 
ਕਟ੍ਹਾਰ, ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਅਨਾਨਾਸ, ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਲੀਚੀ 

ਇਥੋਂ' ਦੇ ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਫ਼ਲ ਹਨ । ਰਿੱਛ; ਚੀਤੇ, ਹਿਰਨ, ਬੰਦਰ, 
ਗਾਲੜ੍ਹ, ਕਿਰਲੀ, ਅਜਗਰ, ਨਾਗ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਇਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ 
ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੌ ਹੀ ਹੈਨਾਨ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ 
ਕਬਜ਼ੇ ਥਲੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ“ ਹੈਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਆਦਿਵਾਸੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਰੌਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ` ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ । ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਵਜੋਂ 
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 
ਤਾਂਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (618-907) ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਪ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ 
ਬਾਲਾ ਰਿਹਾਂ । ਸੁੰਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (960-1279) ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 
ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਾਂਗਸੀ ਸ੍ਰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪ੍ਰਦ ਕਰ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਰ੍ਹਵੀ" ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਉੱਤਰੀ ਉਚ 
`ਭੂਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 'ਲੀ' ਕਬੀਲਿਆਂ 
ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿਤਾ । 

ਹੈਨਾਨ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੌ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 
ਮੰਗੌਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (1279- 1368) ਅਧੀਨ ਥੌੜ੍ਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇ ਲਈ 
ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਿੰਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (1368- 1644) ਸਮੋ ਇਹ ਟਾਪੂ 
ਗਵਾਂਗਡੁੰਗ ਸ੍ਬੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1858 ਵਿਚ 

'ਹਿਕੂ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਚਾਈਉ'ਗ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੌਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1913 ਵਿਚ 
ਇਹ ਚਾਈਉਗ ਯਾਈ ਤਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ 
ਗਿਆ । ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ 1921 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 
1950 ਵਿਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਨਾਨ ਪ੍ਰਬੈਧਕੀ ਡਿਸਟਿਕਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮਖ਼ਤਾਰ ਇਕਾਈ 

ਵਜੋਂ ਸੰਗਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 1 

_ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ (1939-45) ਸਮੋ' ਇਥੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ 

ਅਤੇ ਰੌਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗ'ਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੋ ਬਹੁਤ ਖਣਿਜ 

ਵੀ ਇਥੋ' ਕਢੇ ਗਏ । ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਅਤੇ 
ਕਲੀ ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 1 

ਸੈਨ 1949 ਤੌਂ ਇਥੋ ਰਕੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਤ ਉੱਨਤ 

848 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਨਾਰੀਅਲ, 
ਸੀਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਮਾਰਤੀ 

ਲਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੌਂ` ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੌਗ ਹੈ । ਚਾਂਗ ਚੀਆਂਗ 
ਵਿਖੋ ਖਣਿਜ-ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੌਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਹੇ ਅਤੇ 

ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਉਦਯੌਂਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 820 

`ਨੰਖੀਕਿਯੂ, ਫ਼ਰਾਂਸਵਾਂ : ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ 
ਆ ਢੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 
1842 ਵਿਚ ਨਵੀਲ-ਸੈਨ-ਵਾਸਟ ਵਿਖੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 
1867 ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 
ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੱਬ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ ਵੇਖੇ । ਇਥੋ ਇਸ 
ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀ' ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਨਵੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 
ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ । ਸੰਨ 1879 ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਸ਼ੀ ਸਲੰਬਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੌਕਰੀਟ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ` ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 1892 
ਵਿਚ ਪੌਟੈੱਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਦੋਵੇ” 
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਬੀਮ 
ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੌ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੈਕਰੀਟ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣ 
ਵਾਲਾ ਤਣਾਉ-ਬਲ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੌਵੇ । ਕ੍ਰਝ-ਕ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਭਾਂ ਜਾਂ ਥੰਮਲਿਆਂ, ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । 

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ 
ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋ” ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਰੀ ਹੈ । 

1921 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹੈ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 1021 

ਹੈਠੋ (ਐਠੋ) : ਇਹ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਬੈਲਜੀਅਮ _ਦਾ 
ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ 
ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਫਲੈ'ਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਰਾਬੈ'ਟ ਅਤੇ 
ਨਾਮੂਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ । ਇਥੋ' ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 3790 ਵ. ਕਿ ਮੀ. 

ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 1,291,610 (1983 ਅੰਦ.) ਹੈ । ਮਾਨਸ ਇਸ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਇਥੋ” ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਠਾਰੀ_ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ . 
ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਰਡੈੱਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਝ ਹਿੱਸਾ 

ਬੀੜ, ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਕੌਨਧਾਰੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 
ਹੈਨੋ ਪਠਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲ੍ੂਵੀਅਲ ਅਤੇ ਰੌਤਲੀ ਉਪਜਾਉ ਮਿੱਟੀ 

ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਥੋ” ਦਾ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਕੈਲੱਟ, ਡੰੱਡਰ ਅਤੇ ਸਾਂਬਰ 
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਲੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 
ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । ਕਣਕ, ਜਵੀ, ਜੌਂ, ਚਕੇਦਰ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 
ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਕਸ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, 
ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਸ਼੍ਹ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੌਹੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, 
ਕਿੱਲ, ਲਿਨਨ, ਟਪੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੌਪ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 
ਸੱਨਅਤਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੂਬੋ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੋਂ ਹਨ । 

ਉੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਥੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਇਹ ਹੈਨੋਂ ਕਾਉ”ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨੌੱਂਵੀ ਸਦੀ 
ਵਿਚ ਰੇਨੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਉ'ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਇਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜੌਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ“ ਵੱਧ ਸੀ । ਗਿਆਰ੍ਵੀ' 
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“ ਤੇਰ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਈ ਵੇਰ ਫਲੈ'ਡਰਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
'ਇਆ । ਸੰਨ 1299 ਵਿਚ ਹੈਨੌ ਦਾ ਜਾਨ, ਹਾਲੈੱਡ ਦਾ ਕਾਉ'ਟ 
।ਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ" ਮਗਰੋ ਇਹ ਹਾਲੰੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। 

7ਈ ਚੰਧਵੇ” ਦੇ ਸਮ' ਹੈਨੌਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ (ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟੀਅਨ) ਵਿਚ 
'ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੰਨ 1794 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਹੈਨ 

` ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸੋਨ 1815 ਵਿਚ ਇਹ 
1`ਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1831 ਵਿਚ ਇਹ 
ਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ ਮਾਂ, 4 : 841 ! ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 165 

ਹੈਨੋਵਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
7” ਆਰੰਭ ਜਾਰਜ ਪਹਿਲੇ (ਕਾਰਜਕਾਲ 1714-27 ਈ.) ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ 
“ਰਜ ਦੂਜਾ, ਜਾਰਜ ਤੀਜਾ, ਜਾਰਜ ਚੌਥਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਚੌਥਾ ਅਤੇ 

ਲਕਾ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗ- 

“ਡ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰਅਰਟ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਜਾਰਜ ਪਹਿਲ 

ਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਨੌਵਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋ" ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਨੈਸਟ ਆਗਸਟਸ ਦਾ 
ਤਰ ਸੀ ਜੋ 1692 ਵਿਚ ਹੈਨੌਵਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰ ਬਣਿਆ । ਜਾਰਜ 
'ਹਲਾ 1698 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਹ 

ਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਾਜਾ !714 ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ` ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ ਵਿਗ 
'ਰਟੀ ਦੇ ਆਗ੍ਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਬਰਟ ਵਾਲਪੌਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 
ਚ ਸੀ । 1737 ਈ. ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰਜ ਦੂਜਾ 

'ਜ-ਕਾਲ 17327-17690) ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ । ਇਹ ਬਾਦ- 
ਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ 

ਜ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਲੈਦਾ । ਇਸ ਸਿਆਸੀ 
ਜ਼ੌਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 
ਹਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ । 
ਜਾਰਜ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋ' ਇਸ ਦੇ ਪੌਤਰੇ ਜਾਰਜ ਤੀਜੇ (ਕਾਰਜ 

ਲ 1760-1820) ਨੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ । ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 
ਮਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੌਰ 

ਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ । ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 
ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ । 

ਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਲੌਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ 

ਹੈ । ਫਲਸਰੂਪ ਜਦੇ' ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਗਰੋਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੌ ਗਿਆ 
ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂਰ ਸੀ । 

ਜਾਰਜ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰਜ ਚੌਥੇ (ਰਾਜਕਾਲ 1820- 

:30) ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ । 1830 ਵਿਚ ਵਿਲੀਅਮ 
" (ਕਾਰਜਕਾਲ 1830-37) ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ 
3 ਖ਼੍ਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 
7ਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੋ ਆਦਿ 
ਭਰ ਵੀ ਸ੍ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1837 ਵਿਚ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

'ਰਜਕਾਲ 1837-1901) ਦੀ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ 
ਧ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਲਈਆਂ । 

ਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ । ਟੈਲੀਫੋਨ, 

ਮਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ । ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ 

7ਾਸ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁਜਿਆ । ਡਿਕਨਜ਼, ਹਾਰਡੀ, ਸਟੀਵਨਸਨ 
ਦਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਨ। ਮਲਕਾ 
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ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮੇ'`ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕ੍ਰਮਤ ਈਸਟ 

ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 160 ; ਐਨ, ਅਸੈ. 13 : 681 

ਹੈਪਸਬਰਗ : ਇਹ ਜਰਮਨ-ਆਸਟਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜੌ 

1383 ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਆਸਟਰੀਆ. ਵਿਚ ਹਾਵੀ _ਰਿਹਾ । 1438 ਤੋਂ 

ਪਿਛੋ ਇਹ 'ਹੌਲੀ ਰੌਮਨ ਸਲਤਨਤ' ਦੇ ਹਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬੌਹੀਮੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਪੇਨ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ 

ਅਤੇ ਟਸਕਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਡੇਨਾ ਨੂੰ ਡਿਉਕ ਦਿਤੇ । ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁਧ ਜਰਮਨ ਦੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂਰਪ ਦੀ 

ਅਤੇ ਰੌਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਤ ਦੀ ਵਿਰੋਂਧੀ ਮਤਾਂ (1521-1648) ਤੋੰ 

ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਗਨਟਰਮ ਦੀ ਰਿੱਚ ਦਸਵੀ” ਸਦੀ ਦਾ ਇਕ 

ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ । ਰੂਡਾਲਫ਼ 

ਪਹਿਲੇ (12318-13291) ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਭੋ" ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ 

ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ । 

ਉਸ ਦੇ 1373 ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ' ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਬੌਹੀਮੀਆ ਦੇ ਓਟੌਕਰ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟੀਰੀਆ ਜਿੱਤ ਲਏ । 

ਰੂਡਾਲਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਲਬਰਟ ਅਤੇ ਰੂੂਡਾਲਫ਼ 1282 ਵਿਚ 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੈਪਸਬਰਗ ਹੁਕਮਰਾਨ 

ਸਨ । ਜਦੋਂ 1438 ਵਿਚ ਐਲਬਰਟ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤਦ 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚੌਣ (ਚਾਰਲਸ ਸੱਤਵਾਂ 1743-1745) ਨੂੰ ਛਡਕੇ 

ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ । 

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਕਸੀਮਿਲੀਅਨ 

ਪਹਿਲ (1459-1519) ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 

ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਜਮਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਿਲਿਪ ਪਹਿਲੇ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀ ਬਰਗੰਡੀ ਨੀਦਰਲੈੱ'ਡਜ਼, ਐਰਾਮਾਨ ਅਤੇ 

ਕੈਸਟਾਈਲ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦਾ ਪੰਤਾ ਚਾਰਲਸ 

ਪੰਜਵਾਂ (1500-1558) ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦਾ ਜਰਮਨ, ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼, 

ਇਟਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ _ਦੇ _ਕੌਟਰੌਲ ਹੇਠਲੇ 

ਨਿਉ ਵਰਲਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾਂ । 

1556 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਪਿਛੋ ਆਸਟਰੀਆ 

ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਭਰਾ ਫਰਡੀਨੌ'ਡ ਪਹਿਲੋਂ (1503-1564) ਨੇ ਰਾਜ 

ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕ੍ਹਮਤ ਅਧੀਨ ਬੋਂਹੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 

ਸਨ । ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵੇਂ" ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇ ਇਸ ਮਹਾਨ 

, ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ _ਫਰਡੀਨੈੱਡ ਆਸਟਰੀਆ 

ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਿਲਿਪ ਦੂਜਾ (1537-1598) 

ਸਪੇਨੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਣਿਆ.। ਫਰਡੀਨੈਡ ਜਰਮਨ ਅਤੋਂ ਕੇ'ਦਰੀ 

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਿਪ ਦਰਜਾ ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ । ਦੌਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਭਾਵੇ` ਸਦਾ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਜੈਗ (1618-1648) ਅਤੇ 

ਵਿਪਰੀਤ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅੰਦੌਲਨ ਵਿਚ ਦੋਵੇ" ਇਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਸੈਨ 1700 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਪੇਨੀ 
ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਰੌਣ ਤੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ 
ਗਈ । 

1713 ਤੇ 1714 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਠਸਾਰ ਸਖੇਨ 

ਬ੍ਰਬਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਕੇਵਲ ਮਾਰੀਆ ਟੈਰੀਸਾ (1717-1780] 
ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਆਸਟਰੀਆ 
ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਯੂਰਪੀ ਹਖਲੈਂ 

ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਲੌਰੇਨ ਦੇ 



`ੈ'ਪਸ਼ਿਰ 

ਡਿਉਕ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਨਾਲ 1736 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਹੈਪਸਬਰਗ ਲੌਰੇਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਇਸੇ ਔਰਤ ਦੇ 
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੌਸਫ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਲਿਓਪੌਲਡ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ 

ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੰਪੌਲੀਅਨ 
ਦੇ ਆਉਣ ਤੋ“ 1806 ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਰੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿਘਟਨ 

ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹਕ੍ਰਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 1804 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸਿਸ 

ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੀਅਨ ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਤਾਬ 

ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਢਾਰਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ । ਮੈਟਰਨਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ (1809- 
1848) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 

ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਖਲਾ ਤੌਬਣਾ 
ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਥਿੜਕਿਆ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ । 
ਕੇਵਲ 8 ਜੂਨ, 1867 ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ 
ਜੌਜ਼ਿਫ਼ ਪਹਿਲਾ (1830-1916) ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੋ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ 
ਨਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇ' ਗਣਤੇਤਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 
1919 ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿਤਾ । 1921 ਵਿਚ 
ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੋਜ਼ਿਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਤੀਜੇ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ (1887- 
1922) ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ 

ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੇ । 
ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਦੇਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਕੋਲ. ਐਨ, 9 : 215 

ਹੈੱਪਸ਼ਿਰ : ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੀ ਕਾਉ£ਟੀ ਹੈ 
ਜੋ ਪ੍ਰਰਬ ਵਲੌ' ਸਰੀ ਅਤੇ ਸਸੈੱਕਸ ਦੀਆਂ ਕਾਉ'ਟੀਆਂ, ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ 

ਵਿਲਟਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਡਾਰਸੱਟ ਦੀਆਂ _ਕਾਉ'ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲ 
ਬਰਕਸ਼ਿਰ ਦੀ ਕਾਉ'ਟੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੌਨਲ ਦੁਆਰਾ 
ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੋਤਰਫ਼ਲ 3,777 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਸਾਉਥੈ'ਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਉ'ਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦੋ ਟਾਪ੍ਰ ਦੀ 
ਕਾਉ'ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਾਉ"ਟੀ ਵਿਚ ਚਾਕ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੌਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ̀ ਡਾਉਨਜ਼ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਉ'ਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਵੇ' ਜੈਗਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ 
ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜੈਗਲ ਹਨ । ਏਵਾਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਚਨ ਦਰਿਆ ਇਸ 

ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਉਥੈਪਟਨ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਜਾ 

ਡਿਗਦੇ ਹਨ । ੍ 

ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਕਲ੍ਹ 
ਡੋਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਈਸਟਲੀ ਵਿਖੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

-ਹਨ । ਫਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟਰੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ । 

ਸਾਉਥੈ'ਪਟਨ, ਪੋਰਟਸਮਿਥ ਅਤੇ ਬੁਰਨਮਥ [ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋ 

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । ਆਲਡਰਸ਼ਾਟ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕੇਦਰ, ਬ੍ਰਰਨਮਥ ਦਾ 
ਅਰਾਮ-ਘਰ ਕੈਲਸ਼ਾਟ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈ'ਬਲ ਦਾ 

ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਊ'ਟੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਵਿਨਚੈਸਟਰ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਰ੍ 

ਸੈਨ 43 ਵਿਚ ਰੌਮਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋ ਹੈ'ਪਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ 
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ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਉਥੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਇਕ 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ੧ 

ਪੰਜਵੀ' ਅਤੇ ਛੇਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਟਨਟਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇਨਾਲ 

ਇਥੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ ਲੌਕ ਆ ਵਸੇ । ਸੈਂਕਸਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਫੋਸੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈੱ'ਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ । ਨਾਰਮਨ 

ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀ" ਅਤੇ ਚੌਧਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 

ਅਤੇ ਸਪੋਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ । ਬਾਰ੍ਹਵੀ” 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਟੀਫਨ ਅਤੇ ਮੈਟਿਲਡਾ ਅਤੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾ 

ਜੋਗੀ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਦਰਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 

ਪੋਰਟਸਮੱਥ ਅਤੇ ਸਾਉਥੈੱਪਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਭਾਰੀ ਬੈਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਂ । 

ਆਬਾਦੀ--1,486,300 (1982 ਅੰਕ) 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੈ. 13 ; 668 ; ਐਵੇ. ਐਨ. 6 : 259 ,; ਐਨ, 

ਬ੍ਰਿ. ਮਾ.4 : 879 
--ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਰੈਂਪਟਨ £ ਇਹ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ 

ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਚੈਸਪੀਕ ਖਾੜੀ ਤੇ ਹੈ'ਪਟਨ ਰੌਡਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 

ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰਫਾਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ 

ਤੱ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ 1610 ਵਿਚ ਕੇਕਾਫਟਨ ਨਾਮੀ ਇਕ 

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ । ਸੈਨ :680 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1812 ਦੀ ਜੋਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ 1861 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ 

ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 

ਨੂੰ ਅੱਗ _ਲਾ ਦਿਤੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਨ' ਜੱਗੀ ਤੱ 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1908 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ;ਗਿਆ । ਸੰਨ 1952 ਵਿਚ ਇਹ 

ਐਲਜ਼ਬੈਥ ਸਿਟੀ ਕਾਉ”ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗਿਆ । _ 

ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਦ ਕਰਨਾ ਇਥੋ ਦੇ 

ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਇਥੋ" ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾਂ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ 

ਹਨ । 

ਇਥੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਮਨਰੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈੱਗਲੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 

ਕੈਂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰਨਾਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਲੈ'ਗਲੋ 

ਰੀਸਰਚ ਸੈਟਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਹੈ'ਪਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (1868) 

ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1610 ਦਾ 

ਬਣਿਆ ਸੋ'ਟ ਜਾਨ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਵੀ.ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--122,617 (1982 ਅੰਦ.) 

37501 ਉ. ਵਿਥ.; 76522" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਐਂਨ. ਬਿ, ਮਾਂ, 4 : 879; ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 669 

ਹੈਂਪਟਨ : ਇਹ ਸਯ੍ੰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈਓਵਾ ਰਾਜ 

ਦਾ,ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ,'ਜੌ ਕਿ 349 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ 

ਮੋਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 47 ਕਿ. ਮੀ ਦੀ ਦ੍ਰਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੇਲਾਂ 

ਦਾ ਜੌਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਨ 

1856 ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈੱਜਾਮਿਨ ਦੇ ਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1870 ਵਿਚ ਹੈ“ਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਰ- 

ਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ । 

ਆੱਬਾਦੀ--4,376.(1970) 

4243" ਉ, ਵਿਥ.; 93215" ਪ੍ਰੋ, ਲੰਬ, . 
ਹ. ੫.--ਐਨ, ਬਿ. ਮਾ. 4 : 879 ਐਨ. ਅਮੈ. 13 : 669 



ਜਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਹੈੱਪਟਨ ਕੋਰਟ : ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ 
ਹਲ ਹੈ ਜੌ ਟੇਮਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੋੜੇ ਸੇਂਟ 
'ਲ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਲ 
'ਕਿਆ ਹੈ । ਕਾਰਡੀਨਲ ਫ੍ਲਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 
ਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਨ 1536 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲ 
'ਦਸ਼ਾਹ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ" ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ । 

ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇ' ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਉਦੋਂ” ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸੌਨ 
760 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਜ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈ'ਡ 
' ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਰਿਹਾ । ਵਿਲੀਅਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੋ ਇਸ ਮਹਿਲ 
ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਸ਼ਾਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 17ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਸਜਾਵਟ ਦੰਗ 
` ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਵਲੰਦੋਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਤਾਲਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਚੌਗੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹਨ । ਮਹਿਲ 

ਚ ਚੰਗੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਲ 
ਚ ਆਮ ਲੌਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੋਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪਰ.--ਐਨ. ਅਮੈ. 13 : 669; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 

ਹੈਪਟੋਗਲੋਬਿਨ : ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਲਰੂ ਦੇ ਸੀਰਮ ਦੇ -ਗਲੋਂ- 
ਤ੍ਰੈਲਿਨ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਰੈਗਹੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ । ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਲਹ੍ੰਰਕਤਾ= 
ਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਮੁਕਤ ਹੰਦੀ ਰੈ, 

ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਟੀਕੂਲਐ'ਡੌਥੀਲੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤਕ ਲਿਜਾਂਦੀ 
ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਤਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ੧-1, 2-1 ਅਤੇ 3-3 ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣ 

ਕੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਸੋਜ਼ਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੌਫ 
ਭਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰਮ ਦਾ ਹੈਪਟੋਗਲੇ ਬਿਨ ਸਤੱਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

! ਹੀਮੌਲਿਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾ- 

ਆ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 4 : 897 

ਹੈ'ਪਡੇਂਨ, ਵਾਲਟਰ : ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਜੂਨ, 
79 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੁੱਕਲਿਨ ਵਿਖੋਂ ਹੱਿਆ । ਇਸਨੇ 
ਕਲਿਨ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇਨਸਟੀਚਿਉਟ ਵਿਖੋ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਤੀ । ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੈਲ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

[ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਸਰ ਫਰੈ'ਕ ਬੈਨਸਨ 

ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ ਵੀ 

ਕਲਾਸਕੀ ਰੌਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ । ਸੈਨ 1907 ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਸ 

ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ 

। ਹੈਮਲਿਨ, ਸ਼ਾਈਲਾੱਕ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 

'ਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ 'ਐਨ ਐਨਿਮੀ ਆਫ਼ ਦੀ 

ਲ', `ਰਿਸ਼ਈਲ੍ਹ', 'ਦੀ ਸਰਵੈਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਉਸ', 'ਦੀ ਐਡਮਾਇ- 

ਭ ਕ੍ਰਿਕਟਨ', 'ਆਰ ਟਾਊਨ' ਆਦਿ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 

ਅਦਾ ਕੀਤੇ । 

ਸੋਨ 1925 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਖੌਲ੍ਹਿਆ । 'ਦੀ 

।ਕ ਆਫ ਨੌਟੋ ਡੇਮ' (1929) ਅਤੇ 'ਆਲ ਅਬਾਉਟ ਆਈ' 
। ਇਸਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪਲੋਅਰਜ਼ 
ਭ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈ ਟ ਸੀ। 

351 ਹੈਫਸਟਾਈਨ, ਹੈਨਿਸ 

11 ਜੂਨ, 1955 ਨੂੰ ਲਾਸ ਏੱਜਲਸ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 
ਗਈ । 

ਹ.ਪ੍.--ਐਨ. ਬਿਰਿ, ਮਾ. 4 : 878 ; ਐਨ. ਅਮੌ, 13 : 668 

ਹੈਪਵਰਥ, ਡੇਮ ਬਾਰਬਾਰਾ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਬੁ ਤ=ਤਰਾਸ਼. 
ਦਾ ਜਨਮ 10 ਜਨਵਰੀ, 1903 ਨੂੰ ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ ਵਿਚ ਵੋਕਫੀਲਡ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੁੱਤ- ਤਰਾਸ਼ 
ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਜ਼ 
ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁੱਤ- 
ਤਰਾਸ਼ ਹੈਨਰੀ ਮੂਰ ਵੀ ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 
ਨਿੱਮਰਤਾ ਹੋਂ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਲਾ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾ- 
ਵਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ । 

ਵੀਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ 
ਬਹ੍ਤ ਪ੍ਰਫ੍ਲਤ ਹੋਈ । ਸੈਨ 1953 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼- 
ਟਰੀ ਬ੍ਰੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ 'ਦੀ ਅਨਨੌਨ ਪੌਲੀ- 
ਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼' ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 1960 ਵੇ” 
ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੁਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 'ਵਿੰਗਡ ਫਿਗਰ'ਤੰਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ' ਆਦਿ _ 
ਵਰਣਨਯੌਗ ਹਨ । ਸੈਨ 1950 ਤੋਂ" ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਧੇਫੇ 
ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸੈਨ 1968 ਵਿਚ ਟੋਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ । 

ਸੈਨ 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਡੇਮ ਆਫ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐੱਪਾਇਰ' 
ਵਜੌ' ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆਂ । ਰ੍ ਰ੍ 

20 ਮਈ, 1975 ਨੂੰ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਸਦੇ ਸਣੂਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗ 
ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚੋਂ ਸੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਮਾ, 4: 1035 ; ਆੱਕ, ਕੇ. ਆ. ਨ ਨਿ. ਯੂ. ਐਨ. 
8 : 4148 ੍ 

ਹੈਫਸਟਾਈਨ, ਹੈਨਿਸ : ਆਈਸਲੈਡ ਦੇ'ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 
ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਂਡਰੁਵੈਲਿਰ ਵਿਖੇ £ ਦਸੰਬਰ, 1861 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਤਰੀ ਆਈਸਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਬਸਨ, ਬਾਂਈਅਰਨਸਨ 

ਅਤੇ ਜੌਰਜ ਬ੍ਰੈਨਡੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸਲੈੱਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 

1886 ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵਜੋ ਆਈਸਲੈ'ਡ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ 

ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣ ਗਿਆ । 1904 ਵਿਚ ਇਹ 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਈਸਲੈੱਡੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ । 

ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਆਈਸਲੈੱਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ । 

ਆਈਸਲੈ'ਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿ-` 

ਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਧੇਰੇ 'ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਸਮੋ" ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ । 

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋ` ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੌਸ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ 

ਪੇਡ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਗੀਤ ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ 

ਅੰਗ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਰਾਸਕ ਵਿਰਸੇ 
ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਪਿਆਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਦਸੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਰੇਕਯਾਵੀਕ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ 
ਹ, ਖੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 833 



ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ 

_ ਰੌਫ਼ਨੀਅਮ : ਇਹ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦਾ 72 ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਦੋ 
ਨੀਲ ਬੌਰ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ-ਮਿੱਟੀ-ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 14 ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ' ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਤ ਸੀਰੀਅਮ ਦ: ਪਰਮਾਣ੍ਹ-ਕ੍ਰਮੋ- 
ਅੰਕ 58 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਵੇ' ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ੍ਹ-ਕ੍ਰਮ-ਅੰਕ 7 1 
ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਰਮਾਣੂਹ-ਕਰਮ-ਅੰਕ 72 ਹੋਵੇਗਾ, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦੇ 1% 9 ਟਾਇ- 

ਟੋਨੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੌਣ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ - ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਰਨਾ ਲੰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕਾੱਸਟਰ ਅਤੇ 

ਹੈਵੈਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 72 ਵਾਂ ਤੱਤ ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨ ਸਪੈੱਕਟ੍ਮ 
ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰਕਾਂਨ ਵਿਚ ਮਾਲ੍ਹਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਨਲੈ'ਡ 
ਵਿਚੌ' ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਪਨ ਹੇਗੈੱਨ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 
ਖੌਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਸੀ, ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਰਖਿਆ 
ਗਿਆ ਸੀ । 

__ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸ਼! ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ੍ਹ-ਭਾਰ 
178.85 ਹੈ । ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਦੇ ਛੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ- 

ਮਾਣੂ-ਭਾਰ 174, 176, 177, 178, 179 ਅਤੇ 180 ਹੈ। 
ਆਖਰੀ ਸਮਸਥਾਨਕ ਸਭ ਨਾਲਾ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ (35%) ਵਿਚ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਕਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਦੀ ਹਰ 

ਕਿੱਸਮ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਵਿਚ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰਕਾਂਨ 
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੱਦਾ ਹੈ । ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ 

ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਸਿਰਟੋਲਾਈਟ, ਜੌ ਰਾਕਪੌਰਟ ਤੋ ਆਉਦੀ ਹੈ, 
ਵਿਚ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ 17 ਮ੍ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦਾ 
1/180,000 ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਫਲੌਰਾਈਡ 
ਦਾ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਲਸੀਅਮ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਟੈੱਟ੍ਰਾਕਲੌਰਾਈਡ ਦਾ ਸੌਡੀਅਮ ਨਾਲ ਲਘੂਕਰਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪਾਉਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਸਾਪੋਖੀ ਘਣਤਾ 13.31ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਿਘਲਾਉ 2500 

ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ । ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਖੋੜਨ 
ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲੌਰਾਈਡ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼- 

ਰਿਤ ਫ਼ਾੱਸਫ਼ੇਟ, ਜੋ ਘੋਲ ਵਿਚੋ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ 
ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੋਟ ਗੌਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚੋ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ` ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੋ ਗ੍ਰਣ ਕਾਰਨ 

` ਜ਼ੀ ਇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ. 10 : 1106 

ਹੈਬਰਾ, ਫਰਡੀਨੈਡ ਫਾਂਨ : ਨਿਊ ਵੀਐੱਨਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ 
ਡਰਮਾਂਟਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦਾ ਜਨਮ _ 

7 ਸਤੇਬਰ, 1816 ਨੂੰ ਬਾਰਨੌ, (ਚੈਕੌਸਲਵਾਕੀਆ) ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 

_ 352 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਇਹ ਸਕ੍ਰਲ ਆਧੁਨਿਕ ਚਮੜੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ । ਇਸ 
ਨੇ ਵੀਐੱਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1841 ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 

ਕੀਤੀ । ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਮੜੀ ਰੌਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀ- 

ਕਰਨ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ 1845 ਵਿਚ ਛਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਮੜੀ-ਰੌਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਜਲਣ ਤੋਂ” ਹੈ, 
ਜਿਹੜਾ ਕਿ _ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਸਰੀਰ-ਦਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ 

ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੌਗ ਸਗੀਰ-ਦ੍ਰਵ ਦੀ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

5 ਅਗਸਤ, 1880 ਨੂੰ ਵੀਐੱਨਾ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹੋ, ਪੂ --ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 4 : 983 
ਹੈਬੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫ੍ਰੀਡ੍ਰਿਕ : ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਅਤੇ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਮਾਰਚ, 1813 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਹੈਮਬਰਗ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਖ ਆਦਿ ਵਿਖੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਵਧੋਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ 

ਅਤੇ _ ਮਨੌਵਿਗਿਆਨਕ 
ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ । ਸਾਹਿ- 

ਤਕ _ਆਲੌਚਨਾ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਨਾਵਲ 
ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ 
ਲਿਖੀਆਂ । 

__ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ 
ਮਗਰੋ ਸੈਨ 1846 ਵਿਚ 

ਇਹ ਵੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਵਸ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ 13 

ਦਸੰਬਰ, 1863 ਨੂੰ ਇਸ ਤੋ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਆਪਣੀ 
ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੀਡ੍ਰਿਕ ਹੈਬੈੱਲ ਮੌਤ ਤੌ ਨੰ ਮਹੀਨੇ ੍ 

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 50 ਵੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਲਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਮਿਲਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਕੀਤੇ 1 

ਹ. ਪੁਰ. ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 4 : 981 ; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 315 ; ਚੈੱਬ, ਐਨ. 
6: 819 : ਐਵ. ਐਨ. 6 : 324 2 ਵ. ਯੂ. ਐੱਨ, 7 : 2337 ; ਨਿ, ਯੂ. 

ਐਨ. 8 : 4145 ੍ 
ਹੈਮਐਨਜ਼, ਫੈਲੀਸ਼ੀਆ ਡਾਂਰੋਥੀਆਂ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵਿੱਤਰੀ 

ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਘਰ 25 ਸਤੰਬਰ, 
1793 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 1812 ਵਿਚ 'ਡੌਮੈਸਟਿਕ ਅਫੈਕਸ਼ਨ 
ਐੱਡ ਅਦਰ ਪੋਇਮਜ਼' ਛਾਪੀ । ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ 

ਐਲਫ੍ਰੈਡ ਹੈਮਐਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰੰੜ੍ਹ ਛੇ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੌ` ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੇਲੋਂ ਇਹ 
ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਸਕਾਟ, ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਅਤੇ ਲੌਕ ਵਰਗੌ ਕਵੀਆਂ ਦੀ_ 
ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲ- 
ਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌ ਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 

ਵਿਚ ਓਤ=-ਪੋਤ ਹਨ ; ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵੌਤਮ ਜਾਣੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ 'ਬੋਲਸ਼ਾਜ਼ਰਜ਼ ਫੀਸਟ' ਅਤੇ “ਦੀ ਲਾਸਟ 
ਕੌਸਟੈਨਟਾਈਨ' ਪਰ _ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

'ਨੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ 'ਕੈਜ਼ਾਬਿਆਨਕਾ', 'ਦੀ ਹੌਮਜ਼ ਆਫ਼ 
ਏਗਲੌੱਡ' ਅਤੇ 'ਦੀ ਬੈਟਰ ਲੈ'ਡ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 16 ਮਈ 1835 ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਕ. ਯੂ. ਬਾ, 3 ! 741 
ਹੈਮਸਟਰ : ਇਹ ਰੌਡੈ'ਸ਼ੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਕਰਿਸੈਡੱਡੀ ਕ੍ਲ ਦੇ 

ਹਾਣੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਹੰਜਾਤੀ ਕਰਿਸੀਡਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਆਮ ਜਾਂ _ਕਾਲੋਂ ਪੇਟ 
ਵਾਲ਼ੀ ਜਾੜੀ ਕਰਿਸੀਡਸ (6. ੦7£/%) ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ 
[ਜਾਤੀ ਮੀਜ਼ੌਕਰਿਸੀਡਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਨ 
ਹੈਮਸਟਰ ।(46- 90760) ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਛ ਅਤੇ ਨਰਮ ਫ਼ਰ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹ-ਗੁਥਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਰਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । 

ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈਮਸਟਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ ਫਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ । 
ਈ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੋ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ 
ਨ । 

ਕਾੱਮਨ ਹੈਮਸਟਰ (6. ੦2੬/ਡ) ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ 
ਜੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਸੈ". ਮੀ. ਲੰਬਾ 
!ਛ ਤੌ ਬਿਨਾਂ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਛ 3-6 ਸੈਂ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ 
। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਪਰੋਂ” ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਹੋਠਲੇ ਪਾਸਿਓ' ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਚਿੱਟੇ ਚਟਾਖ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਕਾਂਤਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੁੱਡ ਪੁੱਟਦਾ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਖਣ ਲਈ ਵਖ ਵਖ ਖਾਨੇ 
ਹਉੱਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 
“7 ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈਮਸਟਰ ਇਕ ਪਾਲਤ੍ਰ ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਤਜ- 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ 

ਮੈਨਰ ਅਤੇ ਬਲਕਾਨਜ਼ ਫਾ ਜੌਮਪਲ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਪਰੋਂ” 
ਨ-ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਉਂ” ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ 
ਮੈ ਪੂਛੇ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
`ਦਾ ਆਹਾਰ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਢੌਨੌ' ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
“ਤਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਬੈਦੀ ਹਾਛਤਾਂ ਵਿਢ ਰਖੋ ਹੋਏ ਇਹ 
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ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਤ੍ਰ੍ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਮਨ ਹੈਮਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁ- 

ਪ੍ਰਜਣਨਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗਰਭ ਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ. 4 : 880 

ਹੈਮੰਡੇ : ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਉ'ਟੀ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ) ਦਾ 
ਮੁਖ ਉਦਯੋਗਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਨ 1869 ਵਿਚ 

ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਜ ਹੈਨਰੀ ਹੈਮੰਡ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ 

ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਬੰਦ-ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ 

ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਲਯੂਮੈਟ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਰਜ ਹੈਨਰੀ ਹੈਮੰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਮਾਸ ਠੀਕ 
ਰਖਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਤੌ ਬਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ । 
1901 ਈ. ਵਿਚ ਲਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ 

ਹੋਈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਹਾਂਮਾਨਜ਼ ਇੱਨ' ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਸੈਨ 1873 ਵਿਚ ਇਸ 
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈਮੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈਮੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ । ਸੈਨ 
1883 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਹੈਮੰਡ ਰੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੌਇਆ ਸੀ ਪਰ 
ਬੈਦਰਗਾਹ ਨਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ 
ਇਥੋ ਛੌਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--93714 (1980) 
21" 36” ਉ. ਵਿਥ, ; 87” 30 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 

ਹੈਮਬਰਗ : ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡੀ ਬੰਦਰ- 
ਗਾਹ ਹੈ ਜੋ 'ਐਲੱਬੈ' ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੌਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿ. ਮੀ. 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋ' ਪਹਿਲ 811 
ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਲਮੇਨ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ 

ਸੀ । ਸੰਨ 1037 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ _ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਮਗਰੋ" ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ 
ਵਿਚ ਹੈਮਬਰਗ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਜਾਰਤੀ ਕੇਦਰ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਸੰਨ 1189 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੇ ਇਥੋ ਦਾ ਮਸ਼ੂਲ 
ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਧਰਮ-ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਮੇ' ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲੂਥਰ 
ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ । ਸੌਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈ'ਟਾਂ 
ਨੇ ਇਥੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ । ਸਤਾ'ਰ੍ਹਵੀਂ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੈਮਬਰਗ ਨੇ ਵੇਲ੍ਹ ਮੱਛੀ 
ਫੜਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ । ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਅਮਰੀਕੀ _ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ _ਰਾਜ-ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈਮਬਰਗ ਦਾ ਉੱਤਰੀ 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1815 ਵਿਚ ਹੈਮ- 

ਬਰਗ ਜਰਮਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ੀਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ । ਸੰਨ 1842 ਵਿਚ ਅੱਗ 
ਲਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ 

ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ । 
ਸੈਨ 1847 ਵਿਚ ਹੈਮਬਰਗ-ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ 
ਗਈ । ਸੰਨ 1888 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂ=ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਥੋ” 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੱਵ ,ਯੁੱਧ ਤਕ ਇਰ 



ਹੈਮਰਸਟਾਈਨ, ਆਸਕਰ (ਦੂਜਾ) 

ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਪਿਛੋਂ ਹੈਮਬਰਗ 
ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਬੇੜੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਪਾਰ 
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ 
ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 
ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ । 3 ਮਈ, 1945 ਈ. ਨੂੰ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ । ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੌਣ ਤੇ ਹੈਮਬਰਗ ਦੀ 
ਛੋਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੈਮਬਰਗ ਕਈ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਿੱਲੋਂ ਨਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ 
ਔਲੱਬੈ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ ਦਰਿਆ ਐਲਸਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ 
ਮਾਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਈ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਜ਼, 
ਚੰਗੇ ਥੇਟਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ 
ਹੈਮਬਰਗ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੌਲੋਂ, 
ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ, ਤੇਲ, ਅਨਾਜ, ਪੱਥਰ, ਕਾਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਥੇ _ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, 
ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, 
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 
ਹਨ । ਛਾਪਾਖਾਨੇ, ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਉ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--1,623,848 (1983 ਅੰਦ.) 
5233" ਉ. ਵਿਥ.; 959! ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ, 6 : 250 

ਹੈਮਰਸਟਾਈਨ, ਆਸਕਰ (ਦੂਜਾ) : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੇ ਇਸ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੰਡਿਉਸਰ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਜੁਲਾਈ, 1895 ਨੂੰ ਨਿਉਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਸਨੇ ਕੌਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1920 ਤੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੇ ਸਟੋਜ, 

ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਮੁਕੰਮਲ 
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ । 'ਵਾਈਲਡ ਫਲਾਵਰ' (1923) 
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ 
ਸ਼ਾਂਗ (1925), ''ਸ਼ੋ ਬੋਟ' (1927), 'ਨਿਉ, ਮੂਨ' (1938), 
'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਦੀ ਵੋਅਰ' (1932) ਅਤੇ 'ਕਾਰਮੈਨ ਜੌਨਸ' 
(1943) ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਕਈ ਹੌਰ ਸੰਗੀਤ- 
ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੋ । 'ਰੌਜ਼ ਮੇਰੀਆ (1924) ਅਤੇ 'ਸਨੀ' 
(1925) ਲਈ ਇਸਨੇ ਕਾਵਿ-ਕਥਾ ਲਿਖੀ । 

ਸੈਨ 1943 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਰਿਚਰਡ ਰੌਜਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 
'ਓਕਲਾਹੌਮਾ' (1943), 'ਕੇਰਾਉਜ਼ੈਲ' (1945) ਅਤੇ 'ਸਾਉਥ ਪੈਸਿ- 
ਫ਼ਿਕ' (1949) ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 'ਓਕਲਾਹੌਮਾ' ਨੇ ਸੈਨ 
1944 ਵਿਚ ਪ੍ਰਲਿਟਸਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 'ਡਰ'ਮਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਐਵਾਰਡ' ਜਿੱਤਿਆ । 

ਹੈਮਰਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰੌਂਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤਾਂ 

ਵਜੋ” ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇ" 'ਓਲ ਮੈਨ ਰਿਵਰ', 'ਲਵਰ ਕਮ 
ਬੰਕ ਟੂ ਮੀ, 'ਓ ਵਟ ਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਾਰਨਿੰਗ' ਆਦਿ । 

23 ਅਗਸਤ, 1960 ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ _ਡੋਇ- 
ਲਜ਼ਟਾਉਨ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹੈਨ 2 

ਤੇ ਜਾ ਪਹੈਚਿਆ । ਦੂਜੇ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 877; ਐਵ. ਐਨ. 6 : 257; ਵ, ਯੂ. ਐੱਨ, 

7 ? 2282 

ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਐੱਡ ਫੁਲਐੰਮ : ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈਮਰਸ- 

ਮਿਥ ਸੀ । ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਬਰੋ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1965 

ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੈਟਰੌਪਾਲਿਟਨ ਬਰੇਆਂ-ਫੁਲਐਮ ਅਤੇ ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਨੂੰ 

ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ 
ਰਸਤੇ ਇਸ ਬਰੌ ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ । ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ 

ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਬਰੌ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ' :--ਵਾਝ੍ਰੀਟ 

ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਓਲਿੰਪੀਆ-ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਦਰ; ਹਰਲਿੰਘਮ ਪਾਰਕ 

ਆਦਿ । ਇਥੇਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ । ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਲੰਡਨ ਦਾ 
ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੈਟਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ. ਬਰੌ' ਵਿਚ ਹਨ । ਦਰਿਆ ਤੇ 

ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਦਾ ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਹੈ । ਲੰਡਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇਥੇ 

ਹੀ ਹੈ । ਸੈੱਟ ਪਾਲ ਦਾ ਗਿਰਜ਼ਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਨਲ ਅਦਾਰਾ 
ਵੀ ਇਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਮਾਲ ਰੌਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੌਵਜ਼ ਸਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਜ਼ ਟਾਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਦੀ ਸੀਜ੍ਨਜ਼' 
ਦਾ ਕੁਝ _ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਕਾਲਮ ਸਕਾਟ ਹਾਉਸ ਵੀ ਮਾਲ ਰੌਡ ਦੇ 

ਨੇੜੇਂ ਹੈ ਜਿਥੇ 1816 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰੌਨਾਲਡ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਬਰੋ` ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 
ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--1499,400 (1982) 
51” 30" ਉ. ਵਿਥ.; 0? 14" ਪੱ. ਲੰਬ. 
ਰ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 877 

ਹੈਮਰਸ਼ੋਲਡ ਡਾਗ : ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ, 
ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ 29 

ਜੁਲਾਈ, 1905 ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਪਿਤ' ਯੋਲ- 

ਮਾਰ ਹੈਮਰਸ਼ੋਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । 1925 ਵਿਚ 

ਇਸਨੇ ਅਪਸਾਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । 
ਇਸਨੇ ਵਪਾਰ-ਸਿਲਸਲੇ ਸੋਬੋਧੀ ਆਪਣਾ 'ਸੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ' ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ. 
ਸਟਾਕਹੌਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉੱਦਾ 
ਰਿਹਾ । ਇਹ 1936 ਤੌ' 1945 ਤਕ ਵਿਤ-ਮੰਤ੍ਰਾਲੋਂ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ 
ਅਤੇ 1941 ਤੱ 1948 ਤਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਚੈਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ । ਇਹ 1948 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਆਰ- 
ਥਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਗਠਨ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ 
1949 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼-ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
1952-53 ਵਿਚ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 
ਗਏ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ । ਇਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 
1953 ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਸ਼ਾਂਤ=ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਵਜੋ ਇਸ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਚੀਨ 

ਦੀ ਹਿਰ/ਸਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕ ਛੁਡਵਾਏ। 
ਇਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1956 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 
ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੌ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ 
ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ-ਬੈਦੀ ਮੁਆਹਿੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ । ਨਹਿਰ ਸੁਏਜ਼ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1956-57 ਵਿਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਅਤੇ 
1960 ਵਿਚ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਦ-ਪ੍ਰਰਨ ਕਾਰਜ ਇਸ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਸਨ । ਇਹ ਕਾਂਗੇਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੋਧੀ ਸਖ਼ਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਵਿਚ ਰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋ 1961 

ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 196 ; ਐਵ, ਐਨ 6 : 256 

ਹੈਮਰਸ਼ੋਲਡ, ਯੈਲਮਾਰ : ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ 
ਜਨਮ ਟਰਨਾ ਵਿਖੋ 4 ਫਰਵਰੀ, 1862 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਅਪਸਾਲਾ 
ਵਖੋ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 1891 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ 

ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਇਕ ਹਵਾਈ 

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੰਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ 1901-2 ਵਿਚ ਨਿਆਂ 
ਤਤਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਯਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 

ਹੁਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 1905 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 

-ਤਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 1905 ਤੋਂ 1907 ਤਕ ਕੌਪਨਹੇਗਨ 

ਵਖੋ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ 
ਤਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ 1900 ਅਤੇ 1904 ਵਿਚ 

ਹਾਈਵੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੈਧੀ ਹੇਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ 
1ਵੀਡਿਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਂਟ ਅਤੇ 1904 ਤੌ ਹੇਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਬਰ ਸੀ । 1907 ਵਿਚ ਇਹ ਹੇਗ਼ ਪੀਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡੌਲੀਗੇਟ 

ਅਤੇ 1909 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਾਸਾ-ਬਲਾਕਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੈਧੀ ਫਰੈ'ਕੋ- 

ਰਮਨ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਫਰਵਰੀ, 
914 ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਸਟਾਫ ਤੋ ਮਗਰੋ' ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
[ਣਿਆ' ਅਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1917 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 

! ਰਿਹਾ । ਇਹ 1929 ਤੋਂ 1947 ਤਕ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੋਸਥਾ 

7 ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ । ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਸਟਾਕਹੌਮ ਵਿਖੇ !3 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 

953 ਨੂੰ ਹੋਈ । । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 11: 131 

ਹੈਮਰੇਜ : ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚੋ" ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈਮ- 
ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਮਰੋਜ ਕਿਸੇ ਗੈਭੀਰ ਚੋਟ ਜਾਂ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀ 
3 ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ” ਕਿ 
ਹੂ-ਵਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਆਦਿ ਲੱਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਕਤਾਣੂ 

ਹਕ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਈਪਡਿਸਿਸ 

ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਡਾਈਪਡਿਸਿਸ ਵਿਚ ਰਕਤਾਣੂ ਕੋਜ਼ਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀ” 
ਤੂਆਂ ਵਿਚ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਰਨ--ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਲਰੂ-ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ 

ਹੁ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ 
ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਟਿਚ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਈ 

ਤਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਵੇ ਆਰਟਰੀਓਸਕਲੀਰਾੱਸਿਸ ਜਾਂ ਐਨਿਊ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਣਨਾ । 
'ਰਟਰੀਓਸਕਲੀ ਗਾੱਸਿਸ ਵਿਚ ਲਹੂ-ਵਹਿਣੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਲਹੂ- 
ਹਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ 
(ਦਾ ਹੈ । 

ਦਰਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਖਣ ਕਿਰਿਆ ਲਹ੍ਹ-ਵਹਿਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 
ਟੀਸੀਮੀਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਟਾਕਸਿਨਜ਼ ਜਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੌ- 

ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀ” 

ਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭੌਤ੍ੂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਣਾ 

ਦਿ । 

ਹੈ55 ਹੈਮਰੇਜ 

ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ 
ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੈਮਰੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਲੂਕੀਮੀਆ ਪਰਨਿਸ਼ਸ ਅਨੀਮੀਆ, ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਲਹੂ ਪਲੇਟ= 

ਲੈੱਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਜੰਮਣ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਰਿ 

ਕਿਸਮਾਂ--ਪਿਟੀਕੀ ਹੈਮਰੇਜ ਪਿੰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ` ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । 

ੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਮਰੇਜ ਨੂੰ ਐੱਕਮੌਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੌਤ੍ਰ ਵਿਚ 
ਕੁਝ ਖ਼ਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀਮੋਟੌਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਟਿਸ਼ਹਆਂ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌੜਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮੀ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮੇ ` 

ਹੈਮਰੇਜ ਹੌਣ ਨੂੰ ਪਰਪਿਉਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹੂਹ- 
ਗੇੜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਲਹੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਲਹੂ-ਪਲੋਟਲੈੱਟਾਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦਾ ਬੁੱਥ 

ਨਹੀ ਬਣਦਾ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਘਣ ਮਿ. ਮੀ. ਲਹੂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ 300,000 ਲਹੂ ਪਲੋਟਲੈੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਕ _ 
ਵੱਡਾ ਬੁੱਥ ਬਣਨ ਲਈ 50,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੋਟਲੈਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋੱ 
ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲਿਆ 
ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਵਿਚੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਇਹ ਖ਼੍ਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀ" ਜੰਮਦਾ । ਰ੍ 
ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ-ਵਹਿਣੀ (ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਾੜੀ) ਵਿਚ ਬੁੱਥ ਬਣਨ ਨਾਲ 

(ਬਰਾਂਮਬੋਸਿਸ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖ਼੍ਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ 
(ਐੱਬੋਲਿਜ਼ਮ) ਕਾਰਨ ਹੈਮਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ” ਖ਼ੂਨ ਕਾਫ਼ੀ 
ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਲਹੂ 

ਵਹਿਣੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 1 
ਅੰਤਰਾਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਹੈਮਰੇਜ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਟੀਕੀਅਲ ਜਾਂ ਪੈਰੀਵਸਕਲਰ 
ਹੈਮਰੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚੌਟ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ 
ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ 
ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੌਟ ਜਾਂ ਲਜੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹੈਮਰੇਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੰੜ੍ੂਹਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ 
ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਲਝਣ ਹੈ । 

ਦਿਮਾਗ਼ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਖੌਪਰੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਹੂ ਦੇ 

ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਪਾਲੀ ਦਬਾਉ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪੂਰਕ ਮੌਕੇਨਿਜ਼ਮ--ਇਕ ਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਹੂ ਨਿਕਲ 

ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲਹੂ-ਜੰਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਰੂ-ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਤੰਤਰ 
ਸ੍ੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਐੱਡੋਥੀਲੀਅਮ ਵਿਚ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੈ ਹਨ । ਜਿਉ 
ਹੀ ਲਹੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਸਾਈਨਸ ਇਕ ਦਮ ਪ੍ਰਤਿ- 
ਕਿਰਿਆ (ਰੀਫ਼ਲੰੱਕਸ ਕੰਮ) ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਧਮ= 
ਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਕੈਪਿਲਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿਲਰੀ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਕੈਪਿਲਰੀ-ਦਬਾਉ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਰਲ 
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਲਰੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀਸੈਟੌਕ੍ਰਿਟ 

ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖੀ 
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ 500 

ਮਿ. ਲਿ. ਲਰ੍ੂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 34 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । 



ਹੈਮਾਟਾਈਟ 

ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਢੀ ਹੈ ਪਰ 
ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ਜੇਂ 

ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਾਂਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

_ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀਆਂ ਮਾਂਰਫਾਂਲੋਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ--ਛੋਂਟੇ ਹੈਮਰੇਜ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੈਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ- 
ਵਿਗਾੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । ਲਹੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ 

ਫੈਗੋਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ” ਹੀ 
ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਾਲ-ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 
ਨਾਲ ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ 
ਹੀਮੋਗਲੌਬਿਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ 

ਲੌਹੇ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀਮੈਟਾਇਡਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀਮੌਸਿਡਰਿਨ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋ' ਮਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਉ- 
ਕਸ ਅਤੇ ਸੀਰਸ ਝਿੱਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਧੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ! ਸਾਰੇ ਅੰਗ 
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।. 

ਨਵਜੇਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ--ਸ਼ਿਸੂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਤਾਂ ਹੈਮਰੋਜ ਗੈਭੀਰ ਚੌਟ, ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਮਰੇਜ ਬੱਚੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪੈਜ 

ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਥ੍ਹਾਮਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੌ ਬਾਅਦ 
ਅਕਸਰ _ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾੜ੍ਹ 
ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀਟੋ-ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦਮ ਹੈਮਰੇਜ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ (ਮਿਲੀਨਾ) ਇਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ 
ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਥ੍ਹਾਮਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਹੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਥ੍ਹਾਮਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਤੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ 

ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਲਹੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ 
ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀ' ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੈਮਰੇਜ ਰਾਹੀ" ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ 
ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ । ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ 2-5 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋ ਵਧਾ- 
ਉਣੀ ਨਹੀ” ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਣ 
ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਫ਼ਿਬਿਆੱਲੌਜੀ--ਲਹੁ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਦੀ ਇਕ ਚੇਨ ਰਾਹੀ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਥ੍ਹਾਮਥਿਨ ਕੈਲਸੀਅਮ 
ਦੀ. ਹੋਂਦ. ਵਿਚ ਥ੍ਰਾਮਬਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਜ਼ ਥ੍ਰਾਅਥਿਨ ਫਾਈਬ੍ਰਿਨੌਜੈੱਨ ਨੂੰ ਫਾਈਬ੍ਰਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ । 
ਫਾਈਬ੍ਰਿਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਮਾਦਾ ਮਿਲਕੇ ਬੁੱਥ ਬਣਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਥ੍ਹਾ- 
ਮਬਿਨ ਦਾ ਥ੍ਰਾਮਬਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ 

ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਹਹ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ 
ਕਿ ਬ੍ਰਾਮਬੋਪਲਾਸਟਿਨ; ਲਹੂ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਥ੍ਾਮਬਿਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਜਿਗਰ ਵਿਚ 

ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸੌ ਜਿਗਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਦੀ 
ਘਾਟ ਦੀ ਰਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਥ੍ਹਾਮਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
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ਲਈ ਲਹੂ ਦਾ ਬੁੱਥ ਨਹੀ” ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀ” 

ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਹੈਮਰੇਜ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਕ੍ਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ--ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਹੈਮਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਖਿਆਈ ਤੋ ਬਗ਼ੈਰ ਰੌਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਐੱਟੀਸੈਪਟਿਕ ਪੱਟੀ ਕਸ ਕੇ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਜੇ ਹੈਮਰੇਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਮਣੀ ਵਿਚੋਂ" ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਪੱਟੀ, ਟੁਰਨਿਕਿਟ ਦੀ ਲੌੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੇਦ ਕੱਢਣ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼੍ਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ 
ਭਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ” ਖ਼੍ਰਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ 
ਹਠਾਂ ਵਲ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 

ਜਾਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨ ਬਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ' ਹੈ । 
ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚੋ ਅਕਸਰ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
`ਹ. ਪ.--ਟੈ. ਬੁ. ਸੈ. : 182, 338 ; ਸੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 412; ਸੈ. 

ਹੈ, ਐਨ. 3 : 741 

ਹੈਮਾਟਾਈਟ : ਇਹ ਲੌਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋ' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ 7੦੧% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਧ ਰੂਪ 
ਵਿਚ 70% ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜੋਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਦਾ 

ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਨਾਲੋ" ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਕੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ 
ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਦੇ ਰਵੇ 

ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੱਛਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਰਦਾ- 
ਆਕਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕੀਰਨਕਾਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਚਮਕੀਲੀ ਲੌਹ-ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਬਰਕ ਵਰਗੇ ਅਤੋਂ ਪਤ- 
ਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂਪੱਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ) । ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿਟੈੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਵਿਚ 
ਦਰਾੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰੀ ਵਿਭਾ= 
ਜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਘਣਕੌਣਾਂ ਉਤੇ ਰ੍ਰਾਬੋਂਹੀਡਰਲ ਵਿਭਾਜਨ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਧਾਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ 
ਸਟੀਲ ਗ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਠੌਰਤਾ 5,5-6.5 
(ਮੋ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ 5.26 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਿਟੈ- 
ਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕ ਘੱਟ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਰਵਿਆਂ ਦੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ-ਘਣਤਾ ਵੀ 
ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
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ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਣਿਜ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਛੱਟੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਡਿਪਾ- 
ਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਲਾਲ ਰੇਤਲੇ-ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਮਾਟਾਈਟ 
ਕੁਆਰਟਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ. ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਕਾਲਮ- 
ਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਟੈਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਜਾਂ ਮੌਟੇ 
'ਰਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤਾ ਹੈਮਾਟਾਈਟ 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, 
ਰੂਸ, ਮਰਾਕੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੋਨ ਹਨ । 19ਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ 
ਮਗਰਲੇ ਸਮੋ ਤੋਂ ਹੈਮਾਟਾਈਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਲੋਕਸ ਖੇਤਰ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੈੱਬਰੀਅਨ ਚਟਾਨਾਂ ਤੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਰਮਿੰਘਮ 
ਨੇੜੇ ਐਲਬਾਮਾ ਵਿਖੇ ਕਲਿੰਟਨ ਸਮੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਉਓਲਾਈਟੀ ਹੈਮਾ- 
ਟਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ ਟ, 6 394 

ਹੈਮਿੰਗਵੇ, ਅਰਨੈਸਟ ਮਿੱਲਰ : ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ੍ਪ੍ਰਸਿਧ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਨਿਆਸ ਉਤੇ ਡ੍ਰੈਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 1954 ਵਿਚ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 
ਇਲੀਨਾਇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੋ 21 ਜੁਲਾਈ, 189੧ ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਕਾਲਜ ਜਾਣ 
ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 'ਕੈਂਨਜ਼ਾਸ ਸਿਟੀ ਸਟਾਰ” ਵਿਚ ਬਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋ” 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਗ 
ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 1918 ਨੂੰ ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਖਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਹੋ ਗਿਆ । ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਚ ਸੈਪਾਦਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋ” 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਨਵੀਸੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 
8 ਦਸੈਬਰ, 1921 ਨੂੰ 'ਟੌਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ' ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੱਗ 

ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਰਨੈਸਟ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੋਰੀ ਨਾਲ 

ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਅਗਲੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, 
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । 

ਸੈਨ 1925 ਵਿਚ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ 'ਇਨ 
ਆਵਰ ਟਾਈਮ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਵਲ 
'ਦੀ ਸਨ ਆਲਸੇਂ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼' (1926) ਛਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਮੈਨ 
ਵਿਦਾਉਟ ਵਿਮਨ' (1927) ਅਤੇ 'ਵਿੱਨਰ ਟੇਕ ਨਥਿੰਗ' (1933) 
ਛਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਕ ਜੰਮ ਗਈ । 
1929 ਵਿਚ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਨੇ 'ਏ ਫੇਅਰਵੈੱਲ ਟੂ ਆਰਮਜ਼' ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਥੋਂ 
ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਘੌਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਨਾਵਲ 
ਵੋ ਖੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੌਰ ਚਾਰ ਚੈਨ ਲੱਗੇ । 

ਉਪਨਿਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਝ ਦੀਆਂ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੀਆਂ ਰਚ- 
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ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਡੈੱਥ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨ੍ਨ' (1932) ਅਤੇ 'ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ 
ਹਿਲਜ਼ ਆਫ਼ ਅੰਬਰਾਂ (1935) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 1937 ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ 'ਟੂ ਹੈਵ ਐੱਡ ਹੈਵ ਨਾਂਟ' ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲ- 
ਚਸਪੀ ਸਪੇਨੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ 1940 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਸ਼ਾਹਕਾਰ 'ਫਾਰ ਹੂਮ ਦਾ ਬੈੱਲ ਟਾੱਲਜ਼' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । 

1942 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਮੈੱਨ ਐਂਟ ਵਾਰ' ਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ 
ਸੈਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਹਾ- 
ਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਨੇ ਕਈ 
ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਵਲ 
ਅਕਾਸ ਦੀ ਰਿਵਰ ਐੱਡ ਇੰਣੂ ਦਾ ਟਰੀਜ਼' (1950) ਹੋਂਦ ਵਿਚ 
ਆਇਆ । 

ਸੈਨ 1952 ਵਿਚ ਛਪੇ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੇ ਲਘੂ ਨਾਵਲ 'ਦੀ ਓਲਡ 
ਮੈਨ ਐੱਡ ਦਾ ਸੀ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1953 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 'ਪ੍ਲਿਟਸਰ 
ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਿਵਾਇਆ । ਇਸ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ 
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ । 

ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਜੁਲਾਈਂ, 1961 ਨੂੰ ਇਦਾਹੋ ਰਾਜ ਵਿਚ 
ਕੈਟਚਮ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪੇ ਗੌਲੀ ਚਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 

ਖ਼੍ਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ । ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਸੁਘੜ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ, ਚੁਸਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸੁਭਾਵਕ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਅਤੇ 
ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 342 ; ਕੋਲ, ਐਨ. 9 ” 338 

ਹੈਮਿਲਟਨ £ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ 
ਬਰਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 1850 

ਵਿਚ 'ਦੀ ਗਰੇ'ਜ' ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਝਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਪੰਰਟਲੈ'ਡ ਤੇ ਗੋਲਡਫੀਲਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਕ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗੈਂ 
ਹੈਮਿਲਟਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । 1859 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 
ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 1949 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ” ਦੇ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ 266 ਕਿ. ਮੀ. ਪੂਰਬ ਵਲ ਮੈਲਬੋਰਨ ਨਾਲ 
ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋ ਹਲਕੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ 
ਕੌਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--9,751 (1981) 
37” 45” ਦ. ਵਿਥ.; 142” 02' ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹੈਮਿਲਟਨ : ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਐਵਨ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕਲਾਈਡ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੈਗਮ ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੈੱਨਰਕ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 
ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲ ਵੋਲੇਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਖੰਤਰ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਲ ਕੈ'ਡਜ਼ੌ ਕੈਸਲ ਹੈ ਜੌ 10ਵੀ' 
ਸਦੀ ਤੋੱ' ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ 
ਨਾਂ 1445 ਈ. ਤੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਪਹਿਲੇ (ਦੀ ਬਰੂਸ) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 
ਸੈਨ 1548 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ ਬਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ 1670 ਵਿਚ 
ਇਹ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 19ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਥੋਂ 

ਕੌਲਾ ਲਭਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੈ 
ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 1947 ਤਕ 

ਸਾਰਾ ਕੌਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰਕ, 
ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੇਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀ- 
ਅਰਿੰਗ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਡਥਿਆਂ ਵਿਚ` 
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਥੋ'_ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਇਹ ਬਾਗਾਂ_ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਟਾਲਬ੍ਹਥ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ 
ਮਹਿਲ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਂਦੀ--51,719 (1981) 
56” 47" ਉਂ; ਵਿਥ.; 4” 02” ਪੂ. ਲੰਥ, 
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ਹੈਮਿਲਟਨ ੪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਆਮੀ 
ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਾਈਓ ਦੀ ਬਟਲਰ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ- 

ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1794 ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਫੇਅਰਫ਼ੀਲਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ 

ਨਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1854 ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ 
ਬੈਨੇ ਰੌਸਵਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 1857 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ 
ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । 

ਇਥੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੇਫ਼, ਆਟੋਪਾਰਟਜ਼, ਪੇਪਰ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰੌਸਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 
ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ- 

ਗਾਰਾਂ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਆਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--63,189 (1980) 
39” 26" ਉ. ਵਿਥ.; 84” 30” ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹੈਮਿਲਟਨ : ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਝੀਲ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ, ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵੈੱਟਵਰਥ ਕਾਉਟੀ ਦਾ ਸਦਰ 

ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ । ਸੰਨ 1778 

ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਨੀ 'ਜਾਰਜ ਹੈਮਿਲਟਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛੋ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1830 

ਵਿਚ 'ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਨਹਿਰ ਜੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ 

ਝੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉ'ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1946 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ । 

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇ'ਦਰਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਇਕ ਹੈ । ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਅਸਪਾਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਥੋ” ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੇ ਅਸਪਾਤ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧ ਇਥੋਂ” 

ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 

ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਰਬੜ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੰਬਾਕ੍ਹ 

ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਸੱਨ- 

ਅਤਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਕੈਂਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇ'ਦਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਓਪਨ ਏਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੁਫਾਅਲੋ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੋਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ 
25 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਰੈ । ਇਥੇ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ= 
ਕਲੀਅਰ ਰੀਸਰਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ=- 

ਗਿਰਦ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਡਨਡਰਨ ਕੈਸਲ, ਰਾਇਲ 
ਬ੍ਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ, 'ਸਟੋਨੀ ਕਰੀਕ' ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ 
1812 ਈ. ਦੀ ਜੈਗ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਹਨ । 
__ ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ-306,434; ਸੈ. ਧ-411445 (1981) 

23” 15" ਉ. ਵਿਥ.; 79” 517 ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹੈਮਿਲਟਨ ੪ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 

ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਕਾਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੌਂ 130 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਪਰ ਵਲ 
ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਬਸਤੀ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੋਨ 1877 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੋ ਅਤੇ 1945 ਵਿਚ 

ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਇਲ ਨੋਵੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ 
ਜਾਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਜੌ ਮਾਉਰੀ ਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੀ 

ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲਿੰਗਟਨ ਤੇ ਆਕਲੈ'ਡ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਂ 

ਦੁਆਲੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ । ਇਥੋ ਦੇ 

ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੀਟ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ; ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, 

ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਰਾਇਤੀ 

ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਪੜਾ, ਗੱਤਾ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ, _ਪਲਾਸਟਿਕ, ਬਣੀਆਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਈਕਾਟੋ, ਟੀਚਰ 

ਟੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਐੱਗਲੀਕਨ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਰਟ 

ਗੈਲਰੀ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--93,600 (1983 ਅੰਦ.) 
37” 47" ਦ. ਵਿਥ.; 17” 175" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹੈਮਿਲਟਨ  ਬਰਮੂਦਾ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਹੈ ਜੌ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ'` ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ 
ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਸਲਾਦ, ਅਰਾਰ੍ਹਟ ਅਤੇ ਲਿੱਲੀ ਬਲਬ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ 

ਇਥੋ” ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ । 

ਇਥੋਂ' ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੌਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਮੂਦਾ ਦੀ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1956 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨ- 

ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਪੌਰਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੈਨ 1790 ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸੈਨ 1897 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਉਤਸਵ 

ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀ ਵੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

ਪਾਰਕ ਹੈ । ਸੰਨ 1946 ਤਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਮੌਟਰਾਂ ਚਲਾ- 

ਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਆਬਾਦੀ--1,617 (1980) 
332” 17" ਉ. ਵਿਥ.; 64? 46” ਪੂ. ਲੰਬ, 
ਹੈਮਿਲਟਨ, ਅਲੰਗਜ਼ੈ`ਡਰ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ- 

ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1757 ਵਿਚ ਵੈਂਸਟ 
ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਨੰਵਿਸ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ, ਨਿਉ= 
ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ” ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋ 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਂ ਗਿਆ। 

1776 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ=ਚੀਫ਼ 

ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਇਹ 'ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ` ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੌਸਤ ਬਣ 

ਗਿਆ । ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੰੱਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 
ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੈਭਾਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਰਕਟਾਉਨ ਡੇ 

ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ । 1783- 

83 ਤੋਂ ਮਗਰ ਇਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ । 1787 ਵਿਚ 

ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿਖੋ ਨਵ-ਜਨਮੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਮ ਲਈ _ ਵਿਧਾਲ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ“ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹੈਮਿਲਟਨ ਕਨਜ਼ਰਵੈਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੌਧ ਰਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ _ਅੱਪਰ ਹਾਉਸ 
ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੁਣੇ 

ਜਾਣ ; ਅਤੇ ਇਕ ਲੌਅਰ ਹਾਉਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੌਕ 
ਵੌਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨ । 

ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ 
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਘਰੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਤਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਸੈਕ੍ਰੋਟਰੀ 
ਆਫ਼ ਸਟੇਟ) ਥਾਮਸ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ । ਹੈਮਿਲਟਨ 
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ'ਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਇਸ 
ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੌਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਪਬਲੀਕਨ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾੜ' ਅਤੇ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਡੈਮੌਜ੍ਰਂਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 
ਸ਼ਨਮਦਾਤਾ ਬਣਿਆ । 

ਸੈਨ 1795 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਮਗਰੋ” ਦੇ 
ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਾਜ- 
ਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ, 1804 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰੋ ਬਰ ਨਾਲ 

ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 
ਗਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 

ਮਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲਾੱਜ ਵਲੋ 9 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 353 

ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ : ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਕ੍ਹਲ ਦੇ ਉੱਚਕੌਟੀ 
ਹੋ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ, 1788 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । 'ਐਡਿਨਬਰਾ ਰੀਵਿਊ' ਵਿਚ 'ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਅਨ- 
(ਡੀਸ਼ੰਤ' (1839) ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌੱ 

ਰਾਅਦ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ 
ਦਹ ਇਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1836 
ਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਚ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ 

ਤੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 
।ਭੀਰ-ਰਚਨਾ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰ-ਕ੍ਰਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਧਰਮ- 
ਹਸਤਰ ਸਬੈਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 1843 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮ- 
ਲੂਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਛਾਪੀ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 
[ਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ । 

ਹੈਮਿਲਟਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਰੈਭਕਰਤਾ ਨਹੀ” ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 
।(ਕਾਟਲੰ'ਡ ਦੀ ਕਾਮਨਸੈੱਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟਵਾਦ ਵਿਚ 
(ਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹ” । ਫਿਰ 

4 ਕਾਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 
ਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਲਈ 
ਤਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । 
ਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ-ਅੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ 

' ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
'ਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐਡਿਨਬਰਾ ਰਿਵਿਊ ਵਿਚ ਛਪ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੋਖਾਂ-- 
।ਟੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼' (1831) ਅਤੇ 'ਦੀ ਰਾਈਟ 
`ਫ਼ ਡਾਈਸੈ'ਟਰਜ਼ ਟੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼' 
(834) ਦਾ 1850 ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ 
ਤੌਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੌਲ ਸੀ । 6 ਮਈ, 

359 ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ 

1856 ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 33 

ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਰੋਵਨ : ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ 
ਗਣਿਤਵੇਤਾ ਤੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਗਸਤ, 1805 
ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 1865 ਨੂੰ ਹੋਈ । ਜਦੇਂ' ਇਹ 
13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਦੀ 'ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਯੂਨੀਵਰ- 
ਸੋਲਿਸ' ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੰਸੀਪੀਆ' ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਗਣਿਤਕ ਸੂਝ ਵਧ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ 

ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੈੱਪਲੋਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨ 

ਬਰਿੰਕਲੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੋ ਆਇਰਲੰ'ਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਗੋਲਵੇਤਾ ਸੀ । ਛੌਟੀ 
ਉਮਰ (33 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਿੰਕਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ= 
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੰਫੈਸਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਇਸ ਨੇ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਡਨਸਿੰਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੌਖਣ- 
ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ 'ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੇਜ਼' 
ਬਾਰੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 'ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਵੋਰਿੰਗ 

ਐਕਸ਼ਨ' ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ । ਇਸ ਨੇ 1834-35 ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਦ- 
ਵਤਾ ਪੂਰਨ ਲੇਖ 'ਆੱਨ ਏ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਇਨ ਡਾਇਨੰਮਿਕਸ' ਤੇ 
ਲਿਖੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ । 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐਲੀਮੈ'ਟਸ 
ਆਫ਼ ਕੁਆਰਟਰਨੀਅਨਜ਼ ਸਬੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਕ ਇਸ ਦੀ' 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1866 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਖੌਜਾਂ ਸਨ) ਟਰਿਨਟੀ ਕਾਲਜ 
ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1 ਇਸ ਨੇ ਹਾਡੌਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢ 
ਕੱਢੀ । 

ਰ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 128 

ਹੈਮਿਲਟਨ, ਜੇਮਜ਼ : ਇਹ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਸੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈਮਿਲਟੌਨੀਅਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ- 
ਦਾਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲੰਦਨ ਵਿਚ 1769 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਅਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਇਕ ਯਾਤਗ੍ਹ 
ਵਪਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਪਰਵਾਸੀ 
ਤੌ ਜਰਮਨ ਸਿਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਰਬੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈ । ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1815 
ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਸੇਂ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ 

ਲਿਆ । 
1815 ਵਿਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਿਉਯਾਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੂਕਤ 

ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ 

ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ. 

ਹੌਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਸਤਰਬੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 

1823 ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ । ਆਪਣੀ ਪ੍ਸਤਕ 'ਦੀ 

ਹਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਜੀਪਲਜ਼, ਧ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਡ ਰੀਜ਼ਲਟਸ ਆੱਫ਼ ਦਾ ਹੈਮਿਲ- 
ਟੌਨੀਅਨ ਸਿਸਟਮ' (1831) ਵਿਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 
ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 16 ਸਤੰਬਰ, 1839 ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 4 ? 873 ਰ੍ 
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ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ. ਜਨਮ 17 ਦਸੰਬਰ, 1848 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । 'ਹੈਫੋ 



ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ 

ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1868 ਵਿਚ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਤੌ 
ਕੌਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈੱਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ 
ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਉੱਘਾ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਕਾਰ ਵੀ 
ਸੀ ਅਤੇ 1905 ਤੋਂ 1909 ਤੱਕ ਪ੍ਰਅਰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 
ਚੰਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ 

ਲਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ । 

1903 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੁਆਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ 

ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਗਈ । 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਰਡ ਸਾਲਿਸਬਰੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਲਈ 

ਸੈਕਟਰੀ ਆੱਫ਼ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1903 ਤੱਕ ਇਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ 

ਰਿਹਾ । ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਲ ਵਾਇਸਰਾਏ 

ਲਾਰਡ ਇਲਸਿਨ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 
ਇਕ ਨਰਮ ਜਿਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 

ਗਵਰਨਮੈ'ਟ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੌ ਬਚਾ 
ਲਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਲੌਕ ਸੇਵਾ ਮੈਂਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 

ਚੋਅਰਮੈਨ (1916-18) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ 'ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ 
ਰਿਮਿਨੀਸੈੱਸਜ਼ ਐੱਡ ਰਿਫ਼ਲੈਕਸ਼ਨਜ਼' (1916-22) ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਸਤੋਬਰ, 1927 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 32 

ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੋਸ : ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ ਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ 1891 ਵਿਚ ਈ. ਸੁਲਟਸੈ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋ” ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ _ ਜਿਹੜੇ 

ਪਤਲੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ, 

ਪਤਲੇ ਅਕਾਰਬਨੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਖੰਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਹਨ । ਬਹੁ-ਵਰਸ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 'ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 
ਇਕ-ਵਰਸ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ ਬਣਦਾ 
ਹੈ । ਇਹ ਟਰਮ ਸਥੱਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈੱਲ-ਭਿੱਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ- 
ਸੈਕੈਰਾਈਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਖਾਰੀ ਘੌਲਾਂ ਰਾਹੀ” 

ਨਿਚੌੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਸੈਲੂਲੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੈੱਲ-ਭਿੱਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ _ਬਹੁ-ਸੈਕੌਰਾਈਡਾਂ 

_ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹੈਮੀਸੈ- 

ਲੂਲੌਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਦਾ-ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਚੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਣੀ ਵਿਚ 

ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈੱਲ-ਭਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ੍ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਜੌ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨੁੱਚਡ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਹੈਮੀਸੈਲਹੂਲੋਸ-ਲਿਗਨਿਨ ਜਾਂ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ-ਸੈਲ੍ਹਲੌਸ ਸਹਿ ਸੋਯੋਜਕ ਬੰਧਨ 
ਮੂਲ ਪ੍ਰਤਿਬੈਧ ਹਨ । ਵਖ ਵਖ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਕੌ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ (ਜਾਂ ਲੱਛਣ) 

ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੋਣ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਕੀਕਰਨ ਦੀ 
ਡਿਗਰੀ ਵਖ ਵਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਖਮ-ਅੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ 

ਘੱਟ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ ਸਮ-ਅੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੁੱਡੀ-ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਾਂ ਦਾ ਵਰਕ 

ਇਕ-ਤਿਹਾਈ) ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ 1 

ਤਿਆਰੀ--ਸੁੱਕੇ ਪੌਦਾ-ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੌਦਾ=ਟਿਜ਼ੂ (ਰੋਲਸਲ- 
ਲੌਸ਼) ਦੇ ਖਾਰ-ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਰਾਹੀ' ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੌਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ । ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੌਸ ਹੋਲੌਸੈਲ੍ਰਲੋਸ ਵਿਚੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਨਿਚੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੌਸ-ਏ ਅਤੇ ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੌਸ-ਬੀ । ਹੈਮੀ- 
ਸੈਲ੍ਲੌਸ-ਏ ਥੌੜ੍ਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੌਲ ਵਿਚ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਖਾਰੀ-ਨਿਚੌੜ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਤੇ ਅਵਖੋਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਣਵੀ-ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਗਲਾਈਕੈਨਾਂ ਦੀ 

ਬਣੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੌਨਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਸੈਕੈਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਕੀਕਰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 

(7) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 70-200 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਹੈਮੀਸੈਲ੍ੂਲੌਸ-ਏ ਔਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ-ਬੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨੀ ਖਾਰੀ ਨਿਚੌੜ ਵਿਰ ਮੈਥੇਨਾੱਲ ਜਾਂ 

ਐਥੇਨਾੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਲਛੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਸ਼ਾਖਿਤ-ਚੇਨ-ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਲਕੀਕਰਨ- 

ਡਿਗਰੀ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਰਲੰਸ-ਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਯੂਰੌਨਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ (ਵੁੱਡ) ਅਤੇ ਇਕ-ਵਰਸ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਮੀ- 

ਸੈਲੂਲੌਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ-ਇਕਾਈ ਡੀ-ਜ਼ਾਈਲੌਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡੀ- 
ਮੈਨੌਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ”--ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੌਸ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਲਪ- 

ਕਿਸਮ ਲਈ ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੋਸ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਲਪ 
ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੋਧਨ, ਪਾਟਣ, 

ਤਣਾਉ-ਸਮਰੱਥਾ, ਲਚਕ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

`_ ਪਲਪ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਤ੍ਰਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵ੍ਰੱਡ 

ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪਲਪਿੰਗ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਪਲਪ 

ਦਾ ਅਨਕੂਲਤਮ (ਆੱਪਟੀਮਮ),ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ ਅੰਸ਼ ਵਖ ਵਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜੋ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ ਦੀ ਮਾਤਰ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਫੁੱਟਣਸ਼ੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਲਪ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਨੀ- 
ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ" ਰੋਆਂਨ, ਸੈਲੋਫ਼ੇਨ ਅਤੇ ਸੈਲ੍ਹਲੌਸ ਐਸਟਰ 
ਅਤੇ ਈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਪ ਲੌੜੀ'ਦੀ_ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 
ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਲੋਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਖ਼ਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈਮੀਸੈਲ੍ਹਲੋਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ` ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ, ਐਨ, ਸ. ਟ, 6 : 454 

ਹੈਮੀਮਾਰਫ਼ਾਈਟ : ਇਹ ਖਣਿਜ ਹਾਈਡ੍ਰਸ ਜਿਸਤ ਸਿਲੀਕੇਟ 
ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54.446 

ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖਣਿਜ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ੈਲਰਾਈਟ (ਜਿਸਤ ਸਲਫ਼ਾਈਡ) ਦੇ ਰ੍ਰਪਾਂਤਰ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ 

ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸਤ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਵੇਂਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ 

ਸਾਈਬੇਰੀਆ, ਰੁਮਾਨੀਆ, ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੋ 

ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਿਲ, ਨਿਉ ਜਰਸੀ ਅਤੇ 

ਐਲਕਹਾਰਨ ਮਾਂਟ ਵਿਚੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕੈਲਾਮੀਨ ਜਾਂ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਬਿਜਲੀ-ਕੈਲਾਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਚਥੌਰ੍ਹਾਂਬਿਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਮੀਮਾਰਫ਼ਾਈਟ, ਹੈਮੀਮਾਰਫ਼ਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਾਤ 
ਪ੍ਰਜ਼ਮੈਟਿਕ ਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌ-ਵਖਰੋ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ 
ਧਰੂਵੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਿਆੰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ 
ਤੌਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਰਵੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੰਗਹੀਨ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਰ 
ਫਾਰਮੂਲਾ 20,51;60;(0ਸ)).ਸ.6 ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ 5 
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਘਣਤਾ 3.45 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਣਿਜ ਚੂਨੇ ਦੇ ਕਾਰਬੌ- 

ਨੈਟ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਜਾਂ ਗੁੱਛ-ਆਕਾਰ ਪੁੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹ੍ਰੌਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਿਥਸੋਨਾਈਟ 
(ਜਿਸਤ ਕਾਰਬੌਨੇਟ) ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਡਕਲੌਰਿਕ 
ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਠੰਢੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਸਮਿਥਸੋਨਾਈਟ ਇਕ ਦਮ ਉਬਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਦੋ ਕਿ ਹੈਮੀਮਾਰਫ਼ਾਈਟ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । 

ਹ. ਪੁ.--ਔਨ. ਬਿ 11:342 

ਹੈਰਡ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਨ £ ਰੋਮਨ ਸਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਜੁਡੀਆ ਦੇ 
ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੈਰਡ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੌਢੀ ਦਾ ਜਨਮ 
73 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਐੱਟੀਪੇਟਰ ਦੇ ਘਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਵੇਲੇਂ ਨੇੜਲੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਕ. 
ਭਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਕਿਉਂਕਿ 'ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈ'ਟ' 
'ਵਚ ਇਸਦੀ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋ' ਤਸਵੀਰ ਖਿਚੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ' ਪਾਂਪੀ (106-48 ਈ. ਪੂਰ.) ਨੇ 63 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਫ਼ਲਸ- 
ਤੀਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਟੀਪੇਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ 
ਕਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੌਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੰਪਰਕ 
ਕਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ 
ਭਮੋ` ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੌਣਾ ਸੀ । ਛੇ ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਇਹ ਮਾਰਕ ਐਨਟਨੀ 
ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਕ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ 
ਭੂਪ ਧਾਰ ਗਈ । ਜੁਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਹੈਰਡ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕ੍ਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਐਨਟਨੀ ਨੂੰ 47 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਜੁਡੀਆ ਦਾ 
ਕਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮਨ ਨਾਗ- 
ਰਕਤਾ (ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਜੌ ਮਗਰੋਂ ਹੈਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਭੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਸੇਂ ਸਾਲ ਹੀ 
ਹੈਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆ ਨਿਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ 
ੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਲਿਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਛੇ ਸਾਲਾਂ 

'ਗਰੋ' ਮਾਰਕ ਐਨਟਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਲਿਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ 
ਕਣਾਂ ਦਿਤਾ । 40 ਪੂ. ਈ. ਵਿਚ ਪਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਖਾਨਾਜ਼ੌਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਡ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਲ 
ਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਉਥੋਂ” ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਝਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੌਰ 
ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤੀ । 37 
ਹੈ. ਧੂ. ਵਿਚ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਡੀਆ ਦਾ ਇਕ 
ਮਣਵੰਗਾਰਿਆ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆਂ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ- 
ਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ । ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 
ਹਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਡਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ 
ਭਲਾਕ ਦੇ ਚਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋ ਦੂਰ 
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ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੈਸਮੌਨੀਅਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । 
ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 
ਲਿਆਂਦੀ । ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੋ (37-25 ਈ. ਪੂ.) ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੌਂ- 

ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । ਭਾਵੇ" ਇਸਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 

ਉਸਨੂੰ ਵੀ (29 ਈ. ਪੂ. ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 
ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਈ । 31 ਈ, 
ਪੂ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਐਕਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੜਾਈ_ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੇ ਆਕਟੇਵੀਅਨ 
ਦੀ ਤਤਪਰ ਪੱਖਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੌਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ । ਰ੍ 

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗਲੋਂ ਹਿੱਸੋ (25-13 ਈ. ਪੂ.) ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਲੌਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ.ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ । ਸੈਬਸਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆਗਸਟਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ, 
ਸੀਜ਼ਾਰੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੀਰੌਡੀਅਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਅਤੇ 
ਜੈਰਿਕੋ ਵਿਖੋ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ, 

ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੈਦਰ ਦੀ 
ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੌ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਸੀ । 
ਭਾਵੇ" ਇਹ ਇਕ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੌਕ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਸਾਰੀ 

ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ. । 
ਇਸਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ (13-4 ਈ. ਪੂ.) ਤਾਂ 

ਘਰੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੀ 

ਦੁਖਾਂਤ-ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 

ਕੁਖੋਂ' ਜੰਮੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਲੰਗਜ਼ਾਂਦਰ ਅਤੇ ਐਰਿਸਟੋਬੂਲ੍ਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ. 
ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਐੱਟੀਪੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ । 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਈ. ਪ੍ਰ. ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੈਰਿਕੋਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਅਸੈ, 14 : 137; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੌ. 8 : 819 ਰ੍ 

ਹੈਰਤਸਸਪਰਗ, ਐਜਨਰ : ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇਕ _ 
ਖਗੌਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੇਖ ਚਮਕ 
ਦਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ 

ਜਨਮ ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਨੇੜੇ ਫਰੇਡਰਿਕਸਵਰਗ ਵਿਖੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 1873 

ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੈਰਤਸਸਪਰੈਗ-ਰਸਲ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ 

ਚਿਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਨ । ਸੈਨ 1913 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 
ਸੀਫੀਡ ਚੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਗੈਲੈੱਕਸੀ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ 
ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੱਭਿਆ । 

ਖਗੌਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਕੌਈ ਉਚੋਚੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀ” 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਫ਼ੌਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੜ੍ਹੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ 1903 
ਵਿਚ ਇਹ ਖਗੌਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਤਾਰਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਮਾਪਣ ਲਈ ਫ਼ੋਟੌਗਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1905 ਅਤੇ ਫਿਰ 
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1907 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 'ਆਨ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਾਰਜ਼' ਦੇ 
ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਠ ਦੌ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ 
ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਮਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ 
ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 1967 ਨੂੰ 
ਰਾਸਕਿਲਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿਰਿ. ਮਾ. 5 : 13 

ਹੈਰਤਸ, ਹੈਨਰਿਕ : ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 
ਕੌਪਨਹੇਗੈੱਨ ਵਿਖੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਅਗਸਤ, 1797 ਜਾਂ 1798 ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਰੁਮਾਂਸ- 
ਵਾਦੀ ਝ੍ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਯਹੂਦੀ ਸਨ 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈ-ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ 
ਹਾਈਮੈਨ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈਨਰਿਕ ਰਖ ਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 
ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 

ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਲ ਲਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਹਾਈਥਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰਸੈਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਨੇ _“%/£ਸ8੬ਟ7-57੬9ਟ” 

(1830 ; 2੬0੬3 ਹੂੰ ਫ 6965/”) ਵਿਚ ਆਦਮ ਆਹਲੈ'ਸ਼ਲਾਗਰ 
ਦੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਰੋਆਂਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੌਖਲੌਪਨ 
ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਟਕ 1827 

ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੌਡਣ-ਯੋਗ ਡਰਾਮੇ 
09775 _ 6੬05762€7”, __976702/ਏਨ 7 26/9/7767976%, 
690676605527", “592੬ਨਨ 20025 905” ਅਤੇ 082 ਨੌਟਸ£ 
2)0//€7” ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। 

ਕੌਪਨਹੇਗੈਨ ਵਿਖੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1870 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 525 

ਹੈਰਮਾਨ, ਫਾੱਨ ਰਾਈਕੈਨਾਉ : ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ 
ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੈਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਜੁਲਾਈ, 1013 ਨੂੰ 
ਵੁਲਫਰਡ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲੰਗੜਾ ਹੋ 
ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਲ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਪੈ ਗਈ । ਹੈਰਮਾਨ 

ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1054 ਤੱਕ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ! ਸੈਗੀਤ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਸਤੰਬਰ, 1054 ਨੂੰ ਹਈ । 
ਹ. ਪੁਰ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 432 

ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ : ਇਹ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 
ਕਿ 520 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋਂ 480 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਏਫੇਸਸ 
ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸਨੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਨ । 

ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ“ ਵੱਧ ਮਹੱ- 

ਤਵਪ੍ਰਰਨ ਗੱਲ ਤਰਕ (10808 ==੧੧੦85੦॥) ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁ ਦਰਤੀ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਫੌਕੜ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ 

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ 

862 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਵਜੋ' ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰੰੜ੍ਹ 
ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਵਿਰੌਧੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੋਧਾਂ 

ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀ” 

ਹੁੰਦੀ ਸਗੌ' ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਲਸਲੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਤੂਲਨ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 

ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਇਹੀ 

ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹੋਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 1 ' 

ਅਗਨੀ ਇਸ ਤਰਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ । ਜਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਈ'ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਪ ਅਤੇ 

ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਧ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਈਥਰ (ਵੈਦਿਕ 

ਵਿਸ਼ਾਣ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਸ਼ੁੱਧ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮਦਰ 

ਵਿਚ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਬਣਿਆ । ਮੁੜ ਕੇ ਕ੍ਰਝ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੰ- 

ਦਰ ਸ਼ੁਧ ਅਗਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸ਼੍ਹਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਸਤਾਂ 

ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਵੇ' ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਆਤਮਾ ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤ= 
ਮਾਵਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਦੇਵਤਾ 

ਆਦਿ ਬਣਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 386 

--ਰਰੀ ਚੋਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ 

ਹੈਰਾਤ : ਵਲਾਇਤ--ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 

ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਲਾਇਤ (ਸੂਬਾ) ਹੈ ਜੌ ਪੱਛਮ ਵਲੋ 

ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਵਲੋਂ ਗੂਸ ਦੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 

ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਾਦਗੀਸਤ, ਪੂਰਬ ਵਲੋ" ਘੌਰ 

ਸੂਥੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਲੋ ਫਾਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ 
ਦਾ ਰਕਬਾ 61,301 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 769,111 
(1979) ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਬਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਕਸ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 

ਵਧ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋ ਸਿਲ- 

ਸਿਲਾ-ਇ-ਸਫ਼ੈਦ ਕੌਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ । ਹਰੀਰੂਦ (ਦਰਿਆ) 

ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਰਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਹਰੀਰੂਦ ਵਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖੋ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ, ਇਲਾਕਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ' ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀ'ਦਾਰਾਂ 
ਅਧੀਨ ਹੈ । ਤੀਰਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ 
ਵਿਚ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੌਗ ਹਨ । 

__ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਲੌਕ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਜਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਦੁਰਾਨੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ 
ਨੀਮ ਖ਼ਾਨਾਬਦੌਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਬੌਲਦੇ ਹਨ । 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ 

ਅਜੌਕੇ ਹੈਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜੇੜ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਦ੍ਰਨੀਆਂ ਦੇ 
ਕਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੌਂ ਪਿਛੋ 

ਪਾਰਥੀਅਨਾਂ, ਕ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ਼ਥਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ 

ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ । ਸਤਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਤ ਅਰਬਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾ 

ਗਆ । ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੌਗੌਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲਈ । ਜਿੱਨਾ ਚਿਰ 1747 ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਸੈਗਠਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 

ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ' ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 
ਭਈਆਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4: 1038 

ਹੈਰਾਤ : ਸ਼ਹਿਰ--ਹੈਰਾਤ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
] । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਏ-ਸਫ਼ੈਦ ਕੌਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 922 

ਹੈ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹਰੀਰੂਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਹੈਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਤਭ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਵਸੋ' ਵਾਲੇ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੇਦਰ 

ਹ । ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਦੇ ਚੌਰਾਰੋ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਗਾ- 

ਨਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । 

ਹੈਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 

ਕਨ ਅਤੇ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਕੇਦਰ ਮਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 
ਰਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋ ਹੀ ਸੀ । ਸੈਨ 660 ਵਿਚ ਹੈਰਾਤ 
ਤੇਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੌਕਾਂ ਦਾ 

ਰੋਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੰਗੌਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ 

ਰਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1393 ਵਿਚ ਇਸ 

ਤੋਤੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਤਮਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਭਹੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸੰਨ 
1861 ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ । 
ਏਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ 
ਜੂਦ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਕਈ ਖੰਡਰਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 
ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ 

ਮਨਸਾਰੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ 

ਤਰਗਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਤੈਮੂਰ ਦੇ 
/ਤਰ ਸ਼ਾਹ ਰੁਖ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । 

ਹੈਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 
ਵੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੋਲ੍ਹਵੀ' ਅਤੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਤ 
ਵਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗ਼ਲੀਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਹੇ 
ਭਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਹੋਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਦੱਖ ਵੀ 

ਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇ'ਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਫੁੱਲਾਂ 

ਨਲ ਗ਼ਲੀਚੋ ਤਿਆਰ ਹੌਣ ਲਗ ਪਏ । ਸੈਨ 1950 ਤੀਕ ਇਥੇਂ 
ਜਿਹੇ ਗ਼ਲੀਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈਰਾਤ 
ਹਿਰ ਦੀ ਸੀ । 

ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਚਿਤਰ ਕਲਾ ਦਾ 'ਹੈਰਾਤ ਸਕੂਲ' 
“ਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਰੁਖ 
; ਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਸੰਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਕਲਾ 
। ਕੇਂਦਰ ਵਜੋ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ 

ਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੌ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੇ ਚਿਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਭਆਂਦੇ । ਸੰਨ 1570 ਤੀਕ ਇਹ ਸਕ੍ਹਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ । ਪਰ 

56 ਹੈ ਹੈਰਿੰਗਟਨ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਡਨੀ 

ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾੜ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਕ੍ਹਲ ਨੂੰ 
ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਿਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ 
ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੌਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 

ਹੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਘਰੇਲ੍ਹ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਚਾਉਲ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ 
ਸਬੈਧੀ ਇਥੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਫਰ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 

ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਹਨ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਆਲੌ-ਦੁਆਲੇਂ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇਂ ਰਸ ਨੂੰ 
ਵੀ ਇਥੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--150,497 (1982) 
34? 20" ਉ. ਵਿਥ.; 62? 07” ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 ? 1038 

ਹੈਰਿਸਬਰਗ ੧ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਨਸਿਲ- 
ਵੇਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਸਕਵੇਹੈਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ 
ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ 1717 ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਨ 
ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਬੋੜੀ-ਘਾਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੈਰਿਸ ਫੈਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਲ੍ਰਈਸ 16ਵੇਂ' ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਲ੍ਰਈਸਵਰਗ ਪੈ ਗਿਆ । 
ਸੰਨ 1791 ਅਤੇ 1860 ਦੇ ਬਰੋ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਚਾਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ 
ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਸੈਨ 1827 ਦੀ 'ਟੈਰਿਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਅਤੇ 1839 ਦੀ 'ਵਿਗ' 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਥੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨਹਿਰ ਖੁਲ੍ਹਣ 
(1832), ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ 
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੇਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । 

ਇਥੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਲਾਦ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ, ਕਪੜਾ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਇਥੋ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਖੌਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਏਰੀਆ 

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਮਿਲਟਨ ਐਸ. ਹਰਸ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਰ ਅਤੇ 
ਕੈਪੀਟਲ ਕੈੱਪਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. 
ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਟਰ, ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਹੈ । ਇਥੋ ਇਕ 84 ਮੀ, 

ਉੱਚੇ ਗੱਬਦ ਵਾਲੀ ਸਟੋਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੌ 1906 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਥੇ ਇਕ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਨ ਮੈਮੌਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ । 
ਆਬਾਦੀ---53,264 (1980) 
40” 16" ਉ. ਵਿਥ,; 76” 52' ਪੱ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ. 4 : 923 

ਹੈਰਿਗਟਨ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਡਨੀ : ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ 

ਜਨਮ 30 ਮਾਰਚ, 1891 ਨੂੰ ਕੌਡੈੱਨਹੈੱਮ, ਪੂਰਬੀ ਸਫਕ ਵਿਖੋਂ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਸੋਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜੀਪ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੋਂ ਹੀ ਵਧਿਆ 

ਫੁਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਸਟੀਵੈੱਨਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਕਲ ਅਤੇ ਸਟੀਵੈ`ਨਜ਼ 
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ; ਹੋਥੋਕੈੱਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤੀ । ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਮਿ= 
ਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਫਾ । 



ਹੈਰਿੰਗਟਨ, ਜੇਮਜ਼ 

ਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਸਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਕਈ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਟਰੱਕ, ਜੀਪਾਂ ਦਜੇ 
ਸਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇੱ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੌਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਟਰ- ਟਨ ਜੀਪ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. (ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਦਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ- 
ਕਾਰ ਵਜੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ 
ਮਟਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1949-50 ਵਿਚ ਇਹ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਸਹ ਮਾ,5:9 

ਜੇ ਹੈਰਿਗਟਨ, ਜੇਮਜ਼ 2 ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ _ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ 
ਜਨਮ ਅਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1611 ਵਿਰ ਹੋਇਆ । ਟਿਨਿਟੀ 

ਵਿ ਆਕਸਫੌਰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੈ” ਇਹ 
ਸਾ ਸਾ ਉਤ ਲਿਹ ੍  ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਭਾਵੇ" ਲੰਕਤੰਤਰਵਾਦ 

ਜਿਸਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛ” ਛੁ ਸਿਉ & ਨ ਤਤ ਤਦ ਰਤ ੨. ਆ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਮਵੈ`ਲ਼, ਜੌ ਰਾਜ 
ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸ- 
ਤਕ ਓਸ਼ੀਆਨਾ' ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪਾਸੇ“ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ । ਪਰ ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਕਰਾਮਵੈਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਖਝ-ਅੰਤਾਜ਼ੀ ਕਤਕੇ ਫਿਹ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਆਰਥਕ 
ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸਤਿਤ ਫੌਡ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 
ਦਸਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੌਂ ਵੱਧ 
ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ” 
ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ 
ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਰਸਤੁ ਦੇ 'ਰੈਪਬਲਿਕ' ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ- 
ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਦੀ 
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ਼ ਓਸ਼ੀਆਨਾ' ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਤੀਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 
ਲਊ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ' ਟਿਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 
ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰ੍ਪ, ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਗੁਪਤ ਵੌਟ ਚੋਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । 11 
ਸਤੇਬਰ, 1677 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੌ ਗਿਆ । 

ਹ .ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ, 4 : 921 ; ਚੈੱਥ. ਐਨ. 6 : 762 
ਹੈਰਿਨ (ਮੱਛੀ) : ਇਹ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲ੍ਹਪੀਡੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ 

ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਚਪਟੀਆਂ 
ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ 
ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਹੈਰਿਨ ਕਲ੍ਹਪੀਆ ਹਰੈ'ਗਸ 
(60੬੦ 72202) ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਹੈਰਿਨ, ਕਲ੍ਹਪੀਆ ਪੈਲਸਾਈ (€. 7%//49) ਵਿਖੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 
ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ 

ਮਜ਼ਬਰਤ ਅਤੇ ਯੌਗ 

_ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

364 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲੌ` ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 
ਪਲੈ'ਕਟਨ` ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ,ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੌਰ ਸ਼ਿਕਾਰਖੌਰਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵੀ _ਬਣ- 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਮਹਾਂਜਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਲਾਂ ਰਾਹੀ' 

ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੂਣ ਲਗੀਆਂ, ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ, 
ਧੁਆਂਖ ਕੇ ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । 

ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੈਬਰ ਤੋ" ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।. 

ਕਲ੍ਹਪੀਆ ਹਰੈ ਗਸ 

ਅੰਡੌ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਸਲੇ ਹਣ 
ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ-ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਚਟਾਨ' ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆ ਪਿੱਛੌ' ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਮੱਛੀ 

4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤਕ 

ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ?ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਲਗ਼ ਮੱਛੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 10- 
40 ਸੈ. ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

` ਕਲ੍ਹਪੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ੪8 ਹੌਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਸਪਰੈਟ ਜਾਂ ਬਰਿਜ਼ਲਿਨ (€. %74//05) ਤਕਰੀਬਨ 12.0 ਸੈ'. ਮੀ. 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੌਂ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਪੱਛਮ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ 
ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਕੌਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 

ਵਿਚ ਮਿਏਦੀ ਹੈ । ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਦ 

ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ, ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੁਆਂਖ 

ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੌਰ ਛੋਟੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 

ਲਈ ਵੀ 'ਹੈਰਿਨ' ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ" ਬਾਂਚ ਹੈਰਿਨ, 
ਡਵਾਰਵ ਹੈਰਿਨ, ਫਾਲ ਹੈਰਿਨ ਜਾਂ ਹਿੱਕਰੀ ਸ਼ੈਡ, ਫ਼ਰੈੱਸ਼ ਵਾਟਰ 
ਹੈਰਿਨ, ਗਲੱਟ ਹੈਰਿਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਿਨ, ਰੋਨਬੋ ਹੈਰਿਨ, ਰਿਵਰ ਹੈਰਿਨ, 

ਰਾਉ'ਡ ਹੈਰਿਨ, ਸਕਿਪਜੈਕ ਹੈਰਿਨ, ਸਮਰ ਹੈਰਿਨ ਥਰੈੱਡ ਹੈਰਿਨ, 
ਟੁਥਡ ਹੈਰਿਨ, ਵਾਲ-ਆਈਡ ਹੈਰਿਨ, ਵੁਲਫ਼ ਹੈਰਿਨ ਆਦਿ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 : 9 ; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 426 

ਹੈਰੀ : ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੌਮਾਂਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ 
ਅਤੇ ਗਵੱਈੀਏ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ,ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀ । ਇੰਨਾ ਪਤਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1470 ਤੇ 1492 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋ' ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਮਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ '8/#89 25777" ਅਤੇ '2/08 ਸੱਸ? ਨਾਲ 

ਜੌੜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਮਜ਼ ਚੌਥੇ ਪਾਸੋ" 18 ਸ਼ਲਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ 3 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਭ ਰਮਤਾ 
ਗਵੱਦੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਵਿਲੀ- 

ਅਮ ਵਾਲੇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ 

ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਨਾਵਲ 11 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 
ਲਗਭਗ 12,000 ਸਤਰਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ” ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ _ਗਵੱਦੀਆ 

'ਲਖਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਧ ਲਿਖਤਾਂ ਤੌ" ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧ 
ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਹੈਰੀ ਨੇ ਵਾਲੇਸ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ 

ਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਕਾਰ- 

ਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹਨ । 
ਸੈਨ 1492 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ., ਬ੍ਰਿ. 4 : 927 ; ਐਵ. ਐਨ. 6 : 288 

ਹੈਰੀਅਰ : ਇਹ ਫੈਲਕੋਨਫਾਂਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ, ਐਕਸਪਿਟਰਡੀ 
ਕੁਲ, ਸਰਸੱਨੀ ਉਪ-ਕੁਲ ਅਤੇ ਸਰਕਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤੀਆਂ 11 ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਉਕਾਬ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ 

ਤਰਗੇ ਪੰਡੀ ਹਨ । ਹੈਰੀਅਰ ਉਕਾਬ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤਕ 

ਭੀਮਤ ਹਨ ; ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ 

ਮਲਦੀ ਹੈ । ਹੈਰੀਅਰ ਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਹੈਰੀਅਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰਛ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਏਹ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ 
7ਲ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚੂਹੇ, ਸੱਪ, ਡੱਡ੍ਹ, ਛੌਟੇ 

!ਟੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ 

ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸੈ. ਮੀ. ਲੈਬੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਛੌਟੀ 

ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੰਭ ਚਿਹਰਾ=-ਚੱਕਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 

ਸਰਕਸ ਸਾਈਐਨੀਅਸ 

'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲੰਤੇ ਲੰ 
ਚ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4-6 ਭ੍ਸਲੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ 
ਲੇ ਜਿਹੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
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ਸਭ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਰੀਅਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਨ ਹੈਰੀਅਰ ਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ ਹਾਂਕ, ਸਰਕਸ ਸਾਈਐਨੀਅਸ (< 7੯05 

2708605) ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ-ਗੋਲੋਂ ਦੇ ਮੁਅਤਦਿਲ ਅਤੇ 

ਬੋਰੀਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਸ਼ 

ਹੈਰੀਅਰ (6. 96748%695), ਮਾਂਟਗ੍ਰਸ ਹੈਰੀਅਰ (€<. 9੩07205)੪ 

ਪੈਲਿਡ ਹੈਰੀਅਰ _(€. %906%7%3), _ਸਿਨਿਰੀਅਸ ਹੈਰੀਅਰ 

(€. &9੬/605), ਲੈਥੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ _ਹੈਰੀਅਰ (6. $890874, 

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਾਰਸ਼ ਹੈਰੀਅਰ (6. 79000705) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ 

`ਮਾਰਸ਼ ਹੈਰੀਅਰ (“- %#98੭%54 ਕਾਲਾ ਡੈਰੀਅਰ (€- ਅ907੪5/ 

ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰ. ਮਾ. 4 : 921 ; ਵਾਂ. ਨਾਂ. ਸੰ. ਐਨ. : 816 

ਹੈਰੀਸਨ, ਜਾਨ : ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੜੀ-ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਯਾਰ- 

ਕਸ਼ਿਰ ਵਿਚ ਪਾਂਟੀਫ਼ਰੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੂਲਬੀ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ, 1692 

ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕੋਗਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕ੍ਰੋਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਢ 

ਕੱਢੀ । ਸੈਨ 1714 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਇਕ ਇਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ _ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 

ਕਿਸੇ ਚੋਗ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਲ ਸਮ੍ਰੋਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੌਂ ਮਗਰੋ” 

ਅੱਧੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤਕ ਲੰਬਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਂ ਸਕੇ । ਇਸ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੈਰੀਸਨ ਜਰ ਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 1759 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 

ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੈਲੰਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਲਚਕਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੌ- 

ਧਾਤਵੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੈਰੀਸਨ ਨੂ 

ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਉਦੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋ 1761- 

69 ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਮੈਂਕਾ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 5 ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ 

ਸੀ ਜਿਹੜੀ _ਕਿ ਲੰਬਕਾਰ ਦੀ 1.25' ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ _ਬਰਾਬਰ 

ਸੀ । ਹੈਰੀਸਨ ਨੂੰ 20,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇ ਸਮੋ 

ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 1773 ਤਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਹੋਈ । ਇਸ 

ਨੇ ਫੌ ਹੋਰ ਕ੍ਰੰਠੋਮੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 

ਦਰੁਜਤ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕ੍ਰੋਨੌਮੀਟਰ ਰਾਇਲ ਆੱਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਿਚ 

ਸੰਭਾਲੇ ਹੱਏ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਪੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਸ੍ਧਾਰ ਕੀਤੇ । 

ਅੰਤ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ, 1776 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਡ 

ਹੌ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 221 ੧ ਐਨ. ਅਮੈ, 13 ; 729 

ਹੈਰੀਸਨ, ਰਸ ਗਰੈਨਵਿਲ £ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਉੱਪੇ ਪ੍ਰਾਣੀ” 

ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਜਨਵਰੀ, 1870 ਨੂੰ ਜਰਮੈਨਟਾਊਨ ਵਿਥੋ 

ਰੋਇਆ । ਪ੍ਰਾਣੀ-ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਨੇ 

ਤਿਮਾਰ ਕੀਤੇਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਰੌਪਣ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੌਂਢੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। 

ਸੈਨ 1907-38 ਤਕ ਇਹ ਯੋਲ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਐਨਾਟਮੀ ਅਤੇ 

ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰੀ ਦੇ 

ਧਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਟੈਡਪੌਲ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਲੋ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲਾਂ 

ਦੇ ਵਧਾਅ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ 

ਨਾੜੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਵਾਦ- 

ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ । ਉਸਦੇ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਅਜੌਕੀ ਨਾੜੀ-ਫ਼ਿਜ਼ਿਆੰਲੌਜੀ 
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ਅਤੇ ਨਾੜੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤਕਨੀਕ 
ਦੇ ਕਈ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈੱਸਰ ਦੀ ਖੋਜ 
ਅਤੇ ਪੌਲੀਓ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਮਲ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਸਮੇ' ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਟਿਸ਼੍ਹ ਗਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ 
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਟਿਸ਼੍ਹ ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਟ ਕੀਤੇ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ 
ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐ'ਫ਼ਿਬੀਅਨ ਭਰੂਣ ਦਾ 
ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤੌ” ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਦੇ 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਰੀਸਨ ਦੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਨੇ ਗੀੜ੍ਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਮਿੰਤੀ 
ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੀ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਈ 
ਫਾਇਦੇਮੌਦ ਭਰ੍ਹਣ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੜ੍ਹਾਉਣ 
ਦੋ ਕੌਮ ਤੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1938-46 ਤਕ ਇਹ ਨੰਸ਼= 
ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ । 

ਸਤੌਬਰ 30, 1951 ਨੂੰ ਨਿਉ ਹੈਵੈੱਨ ਵਿਖੋ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ । ਰਹ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ, 4 : 925 

ਹੈਰੀਸਨ, ਵੈਲੈਸ, ਕਿਰਕਮੈਨ : ਹੈਰੀਸਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 
ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ (1947-50) ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਵਨ 
ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੇਬਰ, 1895 ਨੂੰ ਵ੍ਰਸਟਰ, ਮੈਸਾਚੂਹਸੈਟਸ 

ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਨ66/£ #% ਸ£00%-.47/5 

ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨ 1921 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਮਿਡਲ 
ਈਸਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਨਿਉ- 
ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾੱਕ- 
ਫ਼ੈਲਰ ਸੈਂਟਰ (1929- 
40) ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ _ਵਾਲੋ 
ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਇਕ ਸੀ । ਸੈਨ 1939 

ਦੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਸਾਰ 
ਮੋਲੋਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਟਰਾ- 

ਈਲਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰੀਸਫੀਅਰ 
ਥੀਮ ਸੈੱਟਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾ- 
ਈਨ ਕੀਤਾ । ਦੂਜੇ ਸੈਸਾਰ 

ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਸ ਨੇ ਇੰਟਰ 

=ਅਮਰੀਕਨ _ ਅਫੇਅਰਜ਼ 

ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੌਟਰ ਦੇ ਹੈਰੀਸਨ, ਵੈਲੰਸ, ਕਿਰਕਮੈਨ 

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੌਲਸਨ ਏ. ਰਾੱਕਫੈਲਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਮਗਰੋ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ 
ਡਾਇਰੈਂਕਟਰ ਬਣਿਆ । ਸੈਨ 1945 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੈਕਸ ਐਬਰਾਮੌ- 

ਵਿਟਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ; ਜਿਸ ਨੌ ਇਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੈਨ ਲਗਾ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਐਲਕੇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਿਟਸਬਰਗ (1953) 
ਨੂੰ ਡੇਹੈ ,ਜਿਹ ੜੀ ਵੱਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਤਖ਼ਤਿਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਖ਼ਤਿਆਂ ਦੇ 
ਡੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਾਕੌਨੀ 

866 ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 

ਮੌਬੀਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਿਉਯਾਰਕ (1956) ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਲਡਿੰਗ 

ਹੈ । ਸਟੈਮਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸਬਾਈਟੀਰੀਅਨ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 
ਆਧ੍ਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੌ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਛੀ-ਨ੍ਮਾ 

ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ” ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤਕ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ 

ਜੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੋਂ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ 

ਆਰਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ (1962) ਵਿਚ ਲਿੰਕਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾਈਨਾਂ 

ਤੋ` ਇਸ ਦੀ ਯੌਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਨ੍ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਆਰਡੀ- 

ਨੋਟਰ ਸੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇ' ਮੈਂਟਰੌਪੌਲੀਟਨ ਉਪੇਰਾ 

ਹਾਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਹੈਰੀਮੈਨ, ਐਡਵਰਡ ਹੈਨਰੀ : ਅਮਰੀਕਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ 

ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਰਈਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1848 ਨੂੰ 

ਹੈਮਪਸਟੈਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਘੇ 

ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ 

103,000 ਕਿ. ਮੀ. ਰੋਲ-ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯੌਤਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਸੰਨ 1883 

ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਟਰਲ ਇਲੀਨਾੱਇਸ ਰੇਲ-ਰੌਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਸੀ। ਸੰਨ 1897 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਰੇਲ-ਰੌਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1899 ਵਿਚ ਓਰੀਗਾੱਨ ਦੀਆਂ ਦੋਂ 
ਰੇਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 1901 ਵਿਚ ਸਦਰਨ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਨਿਯੋਤਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲ-ਰੌਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋ” ਵੱਡਾਂ 

ਅਤੇ ਯੌਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ । 
9 ਸਤੰਬਰ, 1909 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 ? 921 

ਹੈਰੇਫਰਡ ਐੱਡ ਵੁਸਟਰ : ਇਹ ਇੰਗਲੈਡ ਦ) ਇਕ ਕਾਉਟੀ 
ਹੈ ਜੋ 1974 ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਕਾਉ£ਟੀਆਂ ਵ੍ਸਟਰਸ਼ਿਰ ਤੋਂ 
ਹੈਰੈਫਰਡਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 
ਲਗਭਗ 3,926 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ, ਜੋ ਨੌ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਿਟਸ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਦੌ ਨੀਵੇਂ-ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਵਰਨ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਕ ਲਾਈਨ ਸੈਦਾਨ 
ਵਿਚੋ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਮੈਲਵਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 400 ਮੀ. ਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 'ਫਾਰੈਂਸਟ ਆੱਫ਼ ਡੀਨ ਪਠਾਰ' ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਾਲਾ 

ਪਰਬਤ ਹੈ । ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੈਵਰਨ ਅਤੇ ਏਵਨ ਦਰਿਆਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਉ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਏਵਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ 
'ਵਾਦੀਏ ਈਵਸੈਮ' ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਸੈਕਸਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ 

ਵਿਚ 'ਹਵਿਸ' ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਕਾਉ'ਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੋ 
ਵਿਚ ਹੈਕੈਨਸ ਕਬੀਲਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮਰਸ਼ੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ 

ਰਾਜ ਸੀ । ਮਰਸ਼ੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਓਫ਼ਾ ਨੇ 8ਵੀ' ਸਦੀ 

ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਰਿਆ ਵਾਈ ਤਕ ਵਧਾ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਫ਼ਾਜ਼ 
ਡਾਈਕ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਵਸਟਰਸ਼ਿਰ ਵਿਚ 

ਮੌਨਾਸਟਿਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਈਵਸੈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫਲ 
ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1086 ਵਿਚ ਅੱਧੀ 
ਤੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਰ ਗਿਰਜੇ ਅਧੀਨ ਸੀ । ਹੈਰੈਫਰਡਸ਼ਿਰ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ 



ਜਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਕਾਉ'ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਇਥੋ ਕਈ ਨਾਰਮਨ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ 
ਹਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸੋੱਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੇਂਟ 
ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਕਿਲਪੈੱਕ ਗਿਰਜਾ ਰੋਮਨ ਸ਼ਿਲਪਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦ' ਹੈ । ਇਸ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਟਰੀਗੌ, 1292 

ਤਾ ਹੈਲਨਜ਼ ਅਤੇ 1 6ਵੀ" ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਰਟਸ ਮਾਰਟਨ ਕੌਰਟ ਕਿਲੋਬੰਦ 
ਤਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ । 

ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੈ । 
ਪੁਰਬ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ । ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ 
ਹਰੈਫਰਡ ਨਸਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਵਸਟਰ ਵਿਖੋਂ ਭਾਰੀ ਸੱਨਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੁਮਸਗਰੌਵ 

ਤੀ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਡਰਮਿਨਸਟਰ ਹੈਰੈਫਰਡ ਅਤੇ 

ਉਡਿਚ ਵਿਖੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਧਾਤੀ ਸਨੱਅਤਾਂ ਹਨ । ਡਰਾਇਟਵਿਚ ਦੇ 
ਹੋਕੇ ਸਟੋਕ ਪਰਾਇਰ ਵਿਖੇ ਨਮਕ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ 

ਰੋਦਯੌਗ ਹਨ । ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ, 

ਲ ਡੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸ ਕਢਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ 
ਹ ਉਦਯੌਗ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--638,500 (1982) 
ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 4 : 1044 

ਹੈਰੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ 32 ਬਰੌਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । 
।ਨ 1954 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸੈੱਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ 
ਤਕ ਮਿਉੱਸਪਲ ਬਰੋਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 1965 ਤੌ ਇਸਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬਰੋ 
ਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੋ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰੋ ਆਨ ਦੀ ਹਿੱਲ, 

।ਲਡਸਟੋਨ, ਪਿਨਰ, ਹੈਚ ਐੱਡੱ'ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੈਨਮੋਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ 
[ਤੇ ਬਰਕਲੇ ਹਿੱਲ ਦਾ ਕੂਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਹੈਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 767 ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ।'ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਵਚੌ ਇਥੋਂ 124 ਮੀਟਰ ਉਚੀ ਹੈਰੋ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੇ'ਟ ਮੋਰੀ 

7 ਗਿਰਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
ਆਾਰਤਾਂ ਹਨ । 

ਇਥੋ” ਦਾ ਹੈਰੋਂ ਸਕੂਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕ੍ਲਾਂ 
ਵੋ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਨ ਲਾਈਅਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਹ ਹਰ 
ਨਲ ਹੈਰੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 20 ਮਾਰਕ ਬਚਾ ਕੇ 
ਖਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1510 ਵਿਚ ਇਲਿਜ਼ਬਥ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 
ਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 1590 ਵਿਚ ਲਾਈਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿ- 
7ਯਮ (ਸਟੈਚੂਟ) ਬਣਾਏ । ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕੇਵਲ 1611 

ਡਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਸੈਨ 1660 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
“ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਡਤ 
ਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਸਨ । 
ਭੋ ਗਾਣੇ, ਹੈਰੋ ਬਿਲ, ਹੈਰੋਂ ਫੁਟਬਾਲ, ਹੈਰੋ ਟੋਪੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਸਰਲ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹਨ । 
ਆਬਾਦੀ--198,800 (19832) 
ਹ.ਪੁ .--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 926 

ਹੈਰੋਗੇਟ : ਇਹ ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ (ਇੰਗਲੈ'ਡ) ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਇਹ 

।ਡਜ਼ ਤੌ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵਲ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਤੋ 34 ਕਿ. ਮੀ. 
ਡਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੋਤਰਫਲ 1334 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। 

ਹੈਰੌਗੇਟ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ" 
ਹਲਾ ਚਸ਼ਮਾ 16ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 
ਹਆਂ ਖੌਜਾਂ ਰਾਹੀ 88 ਚਸ਼ਮੇ ਹੌਰ ਲੱਭੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 
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ਲੌਹੇ, ਗੌੰਧਕ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 

ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੌਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਹਨ । 

ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹਨ । ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈਰੌਗੇਟ 

ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ, ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈਰੌਗੇਟ ਤੱ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ । 

1884 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬਰੋਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਆਬਾਦੀ--66,475 (1982) 

54” 00" ਉ. ਵਿਥ; 1? 33" ਪੱ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਨਿ. ਯ੍ਰ. ਐਨ. 8 : 4092 

ਹੈਰੋਫਸਕੀ, ਜੋਰੋਸਲਾਫ : ਇਸ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ 

ਜਨਮ 20 ਦਸੈਬਰ, 1890 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਪੌਲੈਰੋਂਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ 

ਕਾਢ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 1959 ਦਾ ਰਸਾਇਣ- 

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ । ਪੋਲੈਰੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਉਹ ਯੋਤਰਿਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 

ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਯੋਤਰ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਰਖੋ ਦੋ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂ ਡਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈੱਕਣ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਰੌਫਸਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਗ ਦੀ ਚਾਰਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰ- 

ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਲੰਡਨ ਤੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 

ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਰੈਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਫ਼. ਜੀ. ਡੌਨਨ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਚਾਰਲਸ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੌ ਬਾਅਦ 1926-54 

ਤਕ ਭੌਤਿਕ-ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । 

ਸੰਨ 1950 ਅਤੇਂ ਫਿਰ 1952-63 ਤਕ ਇਹ ਚੌਕੌਸਲੇਵਾਕ ਅਕੌ- 

ਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਪੌਲੈਰੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ _ਡਾਇ- 

ਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ । ੍ 

ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੌਲੈਰੇਗ੍ਰਾਫ਼ (1924) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਮ 

ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਸਨ । ਇਸਦੀ 

ਮੌਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੌਲੈਰੌਗਾਫ਼ੀ 1941 ਵਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । 

37 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 26 

ਹੈਲਸਿੰਕੀ : ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਫਿਨਲੈ'ਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ 

ਖਾੜੀ ਫਿਨਲੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਲੈਨਿਨਗਰਾਦ ਦੈ 

988 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੈ । ਇਹ ਫਿਨਲੰੱਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ 

ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ । 

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਸਟਾਵਸ ਪਹਿਲੇ ਨੋ ਸੈਨ 1550 ਵਿਚ 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬ੍ਰਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਰਾਣੀ ਕਰਿਸਟੀਨਾ ਨੇ ਸੰਨ 

1643 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਰ ਥਾਂ ਵਸਾ ਲਿਆ । 1808 ਵਿਚ ਰ੍ਰਸੀਆਂ 

ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋ ਇਹ ਫਿਨਲੈਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1939 ਦੇ ਗ੍ਰਸੋ-ਫਿਨਿਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 

ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ । ਮਗਰੋ ਫਿਨਲੈਡ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 23 ਜੂਨ, 

1941 ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਬਾਂ ਨਾਲ 
ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਸੈਨ 1952 ਵਿਚ ਓਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਇਥੇ 

ਹੋਈਆਂ ਸਨ । 
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾ ਗਦ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ 



ਹੈਲਸਿੰਗ ਬਾਰੀ 

ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਕ 
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਇਕ ਬ੍ਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਹਨ । 1640 ਈ. ਵਿਚ ਆਬੋ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
1827 ਈ. ਵਿਚ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸ 
ਬੈਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੂਸ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ, 
ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ 
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ- 
ਉਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਮਾਕ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ ਹਨ । ਰ੍ 

ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ--483051; ਮੈ. ਥੇ.- 910414(1981) 
60” 10“ ਊ. ਵਿਥ.; 24” 58” ਪ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਅਮੈ, 14 : 87 

ਹੈੱਲਸਿੰਗ ਬਾਰੀ : ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ 
ਕੌਪਨਹੇਗਨ ਤੋਂ 56 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ-ਪੁਰਬ ਵੱਲ`ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਕ 
ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੋਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ,ਪਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1658 ਤਕ ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ । ਸੰਨ 
1710 ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਅਧੀਨ ਹੋ _ਗਿਆ । ਹੈੱਲਸਿੰਗ ਬਾਰੀ 
ਅਰੈੱਸਨ ਦੇ ਸਟਰੇਟ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌੜੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰੈੱਸਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਸ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਆਇਓਡਾਈਡ 
ਅਤੇ ਬਰੌਮਾਈਡ ਚਸ਼ਮੇ" ਹਨ । ਹੈੱਲਸਿੰਗ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ 
ਵੱਲ ਕੌਲੇਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ _ਕੌਲੇ ਦੀਆਂ 
ਖਾਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮੁਖ ਉਦਯੋ- 
ਗਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । 

ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਸੁਪਰ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੱਠਅਤਾਂ ਹਨ । ਇਥੇ 
ਖੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ _ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ 
ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । ਨਵੀ ਬਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲਗਭਗ 10 
ਮੀ. ਹੈ । ਇਥ" ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ, ਕਾਗੜ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--103870 (1984) 
565 04" ਉ. ਵਿਥ,; 125 40 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ 11 : 412 

ਹੈੱਲਡ, ਜਾਨ ਜੂਨੀਅਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ 
ਕਾਰਟੂਨਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਜਨਵਰੀ, 1889 ਨੂੰ ਉਟਾਹ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸਾਲਟ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਟ੍ਰਨ 'ਲਾਈਫ਼' ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕੌਮੀ ਰਸਾਲੇ 
ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਲਾ 
ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤ` । ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਲ-ਸੈਨਾ 
ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱ“ ਬਾਅਦ ਹੈੱਲਡ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ 
ਕੇ 'ਲਾਈਫ਼', 'ਜੱਜ' ਅਤੇ 'ਕਾਲਿਜ ਹਿਊਮਰ' ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

` 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਸ ਤੱ. ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਤ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ 'ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 
ਇਸ ਨੇ-ਸਿਗਨਲ ਕੌਰ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਕਿਯੁਕਤੀ ਨਿਊ 

368 ` ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸੇ 

ਜਰਸੀ ਵਿਚ ਬੈਲਮਾਰ ਵਿਖੋ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋ" ਇਹ ਉਥੇ ਹੀ 

ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 

2 ਮਾਰਚ, 1958 ਨੂੰ ਬੈਲਮਾਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 997 

ਹੈਲਨ : ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਏ ਦੀ ਜੋਗ ਦੀ 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਉਸ (ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ) ਦੀ 
ਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਹਿ= 

ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 

ਪਤੀ ਦੀ ਚੌਣ ਵਿਚ ਹੈਲਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਚੌਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਤੋ ਵੀ 

ਸੈਕੌਚ ਨਹੀ' ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੈਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਪਰ 
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰਾਏ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ । ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੌ" ਹੈਲਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਭਰਾ ਡੀਇਫ਼ੌਬਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਪਰ ਮੈਨੈਲਾਸ ਨੇ 
ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ _ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 
ਵੈਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਟਰਾਏ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ 

ਜੰਗ ਪਿਛੋ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਰੌਡਜ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਉਸ 
ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਟਰਾਏ ਦੀ ਜੌਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੌਂ. 14 : 76 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 312 

ਹੈਲਨਸ : ਯੂਨਾਨੀ ਲੌਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰਾਏ ਦੇ ਰਾਜਾ 
ਪ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਇਹ ਹੈਕਟਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕਾਸਾਂ- 

ਡਰਾ ਨਾਲ ਜੌੜਾ ਜਨਮਿਆ ਸੀ । ਹੋਮਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ 

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰਰਪ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੌਰੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ 

ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਪਾਲੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸੌ" ਗਏ, 

ਜਿੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੱਟ ਲਈ । ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪੈਰ਼ੰਬਰੀ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਟਰਾਏ ਦੀ ਜੈਗ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ” ਪਿਛੋ 
ਹੈਲਨਸ ਨੇ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਡੀਇਫ਼ੋਬਸ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਸ 
ਵਜੋਂ ਮਾਉ'ਟ ਇਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੜ 
ਲਿਆ । ਨੀਉਪਟਾਲੀਮਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋ ਇਸ ਨੇ ਐਨਡਰਾਮਾਕੀ 
ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗਾਸ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ: 11 : 313 

ਹੈਲਨਿਸਟਿਕ ਯੁੰਗ : ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਦੋ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ 
ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਤੋ" ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ । 
ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ 

ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ 

ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ (334-323 ਈ. ਪੂ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਰ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸਭਿ- 
ਅਤਾ ਪੁੱਜੀ । ਮਕਦ੍ਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 
ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਦ੍ਨੀਆ 
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ਨ ਹੁਨਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ । 
ਤਭਿਅਤਾ ਹੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਫ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋ 
ਗਆ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ 
7 ਗਿਆ । ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋ` ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੌਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਚ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ । ਡਰਾਮਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ, 
ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ 

#ਕਲ ਹੋਣ ਲਗੀ । ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੋ 
ਗਈ । ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ, ਸਜਾਵਟ, ਲਿਬਾਸ, ਫਰਨੀਚਰ 

ਭ਼ਰਨਾਨੀ ਢੋਗ ਦੇ ਬਣ ਗਏ । ਪ੍ਰਾਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ 
ਭੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ 
ਤੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਗਏ । ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ । _ 

ਹੈਲਨਿਸਟਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰ', ਯੂਨਾਨੀ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਤੌਤਰ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਉਤੇ ਹਾਵੀ 
ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ । 
ਹੈਲਨਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ । ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੌਰੇ 

ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਗੀਤਕਾਰ, ਗਵੱਈਏ, ਐਕਟਰ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ । 

ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਕੇਦਰ ਤੋਂ` ਦੂਜੇ ਕੇਦਰ ਤਕ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੋ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਤਿਬੀ 

ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ 
ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਭਾਸ਼ਨ=-ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ 

ਬੜਾ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ 
ਮਿਲਦੀ ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । 

ਹੈਲਨਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੋਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਈ । ਲੌਕ-ਤੇਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਹੌਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 

ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ” 

ਅਰਿਸਟੋਫਾਨੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਖੌਲੀਏ ਕਵੀ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਭਾਵੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਨੈਕਸਾਗੌਰਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ 
ਉਸਤਾਦ ਸੁਕਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ 

ਬੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨ । ਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਜਿਹੀ 
ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੌਤਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਊਸੀਡਾਈਡੀਜ਼ ਨੇ 
ਸਪੱਜ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ .ੈ । ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 
ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 

ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 
ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ । ਬਹੁਤ .ਸਾਰੇ 
ਯ੍ਰਨਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਜਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏ । ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ 

ਮੌਤ (333 ਈ. ਪੂ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਛ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 
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ਯੂਨਾਨੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ 

ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ 

ਦਿਤਾ ਸੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 

ਸੀ । ਏਥਨਜ਼ ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਲੋਂ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਦੇ ਗਏ । ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਤਰੀਵ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੌੜੀਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਐਪੀਕਿਊ ਰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ 

ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਐਂਪੀਕਿਊਰਸ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ 

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋ ਰਹਿਤ ਦੇਵਤੇ 

ਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ 

ਹਨ । 

ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ 

ਭਾਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜੀ। ਭਾਵੇ' ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 

ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋ ਚਲਿਆ ਆ 

ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੌਕਾਂ ਉਤੇ ਠੌਸਿਆ ਨਹੀ` ਸੀ ਗਿਆ । ਲੋਕਾਂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 

ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇ' ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ 

ਸਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਘਤਾ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਣੀ 

ਹੋਈ ਸੀ । 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੁੱਕ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਲੈੱਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਲੜਾਈ ਸਮੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕ 

ਸੋਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੌਕ-ਤੰਤਰੀ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਉਤੇ ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਲੌਕ ਆਪਣੇ 

ਨਿੱਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉੱਦੇ ਸਨ । 

ਧਨੀ ਲੌਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਵਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਦੇ 

ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਦੇ ਸਨ । 

ਪਰ ਜਦ ਮਾਣ ਮੌਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋ” 

ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਤਨ ਵੀ ਹੌ ਗਿਆ ਉਦੋ” ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰਬੀ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 

ਤਿਆਗੀ ਨਹੀ ਗਈ । ਰ੍ 

ਹੈਲਨਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਭਾਰਤ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਪਰੂਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿਕੌਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ 

ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇ' ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤ
ੇ 1 

ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਰੀਆਂ ਵੌਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਹੱਦ 

ਦੇ ਕਈ ਨਗਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਂ । ਈਰਾਨ ਤੇ 

ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨਾਨੀ ਨਗਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ” 

ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਯ੍ਰਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਸਰ, `ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਚਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵੀ 

ਪੁੱਜਾ । ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿ ਿ ਰੋਮ 
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ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾਇਆ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 
ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗ 

ਵਿਚ, ਚੌਖਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਵੇ” ਕਿ ਨੀਵੇ” 

ਵਰਗ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੰਸ- 
ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਰੌਮ ਦਾ ਉਪਰਲਾ 
ਵਰਗ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 
ਨੀਵਾਂ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ । 

ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਸਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ 
ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ 
ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪ੍ਰਰਵ ਵਿਚ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਟਲੀ ਦੇ 
ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਢੈਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੋ” 
ਲਈ ਸੀ । ਕੇ'ਦਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 
ਰੌਕਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਡੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛੋ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਸਭ ਥਾਈ” 
ਛਾ ਗਈ । ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ 
ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛੋ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਮੈਸੀਲੀਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿ- 
ਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ । ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਰ੍ਇਤਡਜ਼ ਨੇ ਯੂਨਾਨ 

ਦੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ- 

ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਖੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ । ਯੂਨਾਨੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ 
ਨਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੂਰਬੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਥੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ 
ਕਲਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । 
ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੌ ਉਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਥੇਜ਼ੀ ਲੌਕ ਵੀ 
ਅਭਿੱਜ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 

ਰਾਹੀ” ਵੀ ਟਿਕੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ 
ਭਾਗ ਬਣੀ । 

--ਭਗਤ ਸਿੰਘ 

ਹੈੱਲਬੇਂਡਰ : ਇਹ ਐੱ'ਫ਼ਿਬੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੂਰੌਡੀਲਾ ਵਰਗ ਅਤੇ 
ਕਰਿਪਟੋਬਰੌ ਕੜੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੰਦਰ 
ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ _ਨਾਂ _ਕਰਿਪਟੋਬਰੇ'ਕਸ 
ਅਐਲੀਗੈਨੀਐੱਸਿਜ (€79/7%008445₹ 9//2£98%85%) ਹੈ । ਇਹ 

ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤੋਜ਼ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਹੈੱਲਬੇ'ਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋ ਆਕਾਰ ਵਿਚ 
ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 70 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਦਾ ਨਾਲੌ' ਰਤਾ ਕੁ ਛੌਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਦਾ ਸਿਰ _ਚਪਟਾ _ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਝ੍ਰੜੀਆਂ _ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਛ 

ਉਤੇ ਇਕ _ਚੌੜਾ ਪੂਛ ਖੰਭੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਰੌਗ ਭੂਰਾ ਹੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਲੋਂ ਰੰਗ 

ਦੇ ਚਟਾਖ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਲਗ ਹੈੱਲਬੈਂਡਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀ” ਸਾਹ 
ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌਨੋ' ਪਾਸੇ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ 
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ਇਕ ਗਿੱਲ=ਚੀਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਲਾਰਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਫ਼ੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹੈੱਲਬੈ'ਡਰ ਰਾਤਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ । ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਹੇਠ 

ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ 
ਹੈ ! ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ 

ਜੀਵ ਕੌਡੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਲ ਮੌੜ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈੱਲਬੰ'ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
ਮਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਆਦਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ 

ਨਰ ਰਾਹੀ ਬਣਾਏ ਇਕ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਅੰਡੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ 

10-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੋ-ਸੇਣ ਸਮੋ' ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬੱਚੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰੰਢ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਜਾਤੀ ਕਰਿਪਟੌਬਰੈ“ਕਸ 

ਬਿਸ਼ਪਾਈ (6. $%00%) ਦੱਖਣ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਮੀਜ਼ਹਰਿ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ 

ਆਰਕੈਨਜ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 1003 ; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 393 ; 

ਐਨ. ਬਿ, 11 : 332 

ਹੈੱਲਬੋਰ : ਇਹ ਰੈਨਨਕਲੌਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈੱਲੈੱਬਰਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ 

ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ 

“ਰਿੱਛ ਦਾ ਪੈਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਦਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬ੍ਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੋ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ 

ਪੱਤੀਆਂ (ਸੈਪਲ) 5 ਅਤੇ ਪੰਖੜੀ ਰੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਛੌਟੀਆਂ ਛੌਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰੀਆਂ _ਨਲੀ-ਆਕਾਰ ਪੰਖੜੀਆਂ 

(ਪੈਟਲ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਪੁੰਕੇਸਰ (ਸਟੇਮਨ) ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਅੰਡਪਾਂ (ਕਾਰਪਲ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਖ ਵਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਡੰਡੀ-ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਡੰਡੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੜੇ ਹੋਂਦ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਲ ਥਲਵੀ' ਸਿਉਣ ਤੌ“ ਫਟਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀ ਹੈੱਲਥੈੱਰਸ ਨਾਈਗਰ (2//੬- 

96745 ਸ£ਟਾ) ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈੱਲਬੋਰ ਜਾਂ ਕਰਿਸਮਿਸ ਰੌਜ਼ ਵੀ 
ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਜਾਤੀ ਰੌਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 16ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਗ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

ਲਿਲੀਏਸੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵਿਰੇਟਰਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਹੈੱਲਬੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 

ਹੈਲਮ, ਹੈਨਰੀ : ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈ'ਡ 
ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ (ਦੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਉਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ੇ 
ਇੰਗਲੈ'ਡ) ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਨਜ਼ਰ, ਬਰਕਸ਼ਿਰ 

ਵਿਖੋ 9 ਜੁਲਾਈ, 1777 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਏਟਨ ਅਤੇ ਕਰਾਈ- 

ਸਟ ਚਰਚ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1799 

ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਜ੍ਹਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ' ਪਿੱਛੋ ਇਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ । 

322 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, : 1004 
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ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ 'ਦੀ ਵਿਯਹ ਆਫ਼ ਦੀ 

ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਰਪ ਡਿਉਰਿੰਗ ਦੀ ਮਿਡਲ ਏਜਿਜ਼' ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, 

'ਝਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਆਦਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਤੇ 

ਅਰਬ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੱ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ 

ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਸਾਮੰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਤੌਤਰ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੈਧੀ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵੇ" ਤੋ” ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਰਜ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਾਲ (1485-1760) ਤਕ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 

ਸੈਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ 'ਇੰਟਰੰਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰ੍ ਦੀ 

ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਫ਼ ਯੂਰਪ ਡਿਉਰਿੰਗ ਦੀ ਫਿਵਟੀਨਥ, ਸਿਕਸਟੀਨਥ 
ਐੱਡ ਸੈਵਨਟੀਥ ਸੈ'ਚਰੀਜ਼' (1837-39) ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਚੌਥੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਰਵਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਤਮਗ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵਿਗ 

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਮੱਰਥਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ । 21 ਜਨਵਰੀ, 1859 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 

ਸੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 11 : 9 ; ਯਰ. ਬਾਇ, 710 

ਹੈਲਮਰੋਲਟਸ, ਹੈੱਰਮਾਨ (ਲਡਵਿਕ ਫਰਡੀਕੰ'ਡ) ਫਾਂਨ : 

ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ, _ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਿਗਿਆਨ, _ਇਲੈੱਕਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, 

ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਮਾਪ-ਵਿਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਅਗਸਤ, 1821 ਨੂੰ 
ਪੌਸਟਡੌਮ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰੰਮਨੀ ਵਿਚ) ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1843 

ਵਿਚ ਫ਼੍ਰੋਡਰਿਕ ਵਿਲਹੈਲਮ ਸੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ 
ਗ੍ਰੋਜਹੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰ ਪੋਸਟਡੈਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਰੈਜਮੈੱਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੋ ਵਿਚ ਇਹ ਥਖੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1858 ਵਿਚ ਬੌਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਐਨਾਟਮੀ 

ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਿਆੱਲੌਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1871 ਵਿਚ 

ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੋਂ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ 

ਗਿਆ ਅਤੇ 1888 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕੌ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀ- _ 

ਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ 

ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੈਗ ਲਾਲ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਵੈ'ਗਣੀ ਹਨ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਵਰਨ-ਅੰਧਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਕੌਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਯਾਂਤਰੀ-ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮ-ਅਨੁਕੌਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਕ- 

ਲੀਆ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਨ ਗੁਣ, ਸੰਨਾਦੀ ਸੁਰਾਂ _ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋਂ 

ਸੰਨਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਸਰਾਂ 

ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਜੌੜ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ । ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਂ- 

ਰ੍ ਹੈਲਮੰਦ ਦਰਿਆਂ 

ਦਨਾ ਬਾਰੇ ਸੈਨ 1862 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ “7196/0/0;€6/ 90600511665 

ਨਾਮੀ ਪ੍ਸਤਕ ਲਿਥੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'ਸੁਰ-ਆਯਾਤ 

ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੌਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨਸਰ ਸੁਰ-ਆਯਾਤ 

ਮੁੱਖ ਅਨਨਾਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 

ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਆੱਸੀਲੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ` 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲਈ-ਚੁੰਬਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 505226 ਕਿ. ਮੀ. 

ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਕੰਡ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅਤੇ ਸੰਦਰਯ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਬੈਧੀ 

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ 

ਵੰਸ਼-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੌਜ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਂ 

ਮਹਾਨ ਕਿਰਤਾਂ 'ਆਨ ਦੀ ਸੈ'ਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਆੱਫ਼ ਟੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਫ਼ਿਜ਼ਿ- 

ਆੱਲੌਜੀਕਲ _ਬੇਸਿਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦੀ _ਥਿਉਰੀ ਆਂੱਫ਼ ਮਿਉਜ਼ਿਕ' 
(1825-ਅਨੁਵਾਦ) ਅਤੇ _'ਹੈ'ਡਬੂਕ _ਆੱਫ਼ _ਫ਼ਿਜ਼ਿਆਂਲੌਜੀਕਲ 
ਆੱਪਟਿਕਸ' (1867) ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

8 ਸਤੰਬਰ, 1894 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਲਾਟੈਨ ਬੂਰਕ, ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਇਸ 
ਦੀ ਮੰਤ ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 4 : 1007 

ਹੈਲਮੰਦ : ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ 
ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 61816 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 517, 645 

(1979) ਹੈ । ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ 
ਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ; ਪੱਛਮ ਵਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਮਰ੍ਹਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਹ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ; ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ, ਵਲ ਗਾਉਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਲ _ 
ਆਂਰੁਜ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਕਿਆ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਂਤ 
ਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਧਰਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਵਿਚ ਕਰਝ ਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਹਨ । ਹੈਲਮੰਦ ਦਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ" ਦੱਖਣ- 
ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਲੋਂ ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 411 

ਹੈਲਮੇਦ ਦਰਿਆ : ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਂਬਲ ਤੋ” 

ਪਿਛੋ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੌਹ-ਇ-ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” 

ਨਿਕਲ ਕੇ 1050 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਗਾਨ= 

ਈਰਾਨੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਦਾ 

ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਹੈਲਮੰਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਗਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀ 

ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਚਰਵਾਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਦੇ 

ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ-ਨਿਮਰ੍ਹਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ 

ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਹੈ । ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ 

ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਗਨਦਾਬ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 



ਹੈਲਮਾਂਟ, ਜਾਨ ਬਾਪਟਿਸਟ ਫਾੱਨ 

ਹੈਲਮੰਦ ਵਾਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ 

ਹੋਇਆ । ਸਿਰਿਸ਼ਕ ਤੋਂ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਉਪਰ ਵਲ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ= 

ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਿਸ਼ਕ ਤੌ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰ ਵਲ 

ਇਕ ਬੈਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਬੌਗਰਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 

ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ 

ਸੰਘਣੀ ਹੈ । ਹੈਲਮੰਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ 

ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋ ਝਗੜਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 

312 12" ਊ. ਵਿਥ,; 617 34 ਪੁ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 11 : 411 ਰ੍ 

ਹੈਲਮਾਂਟ, ਜਾਨ ਬਾਪਟਿਸਟ ਫਾਂਨ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਡਿਸਕਰੀਟ) 
ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ-ਆਕਸਾਈਡ 

(ਗੈਸ ਸਿਲਵੈਸਟਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਇਸ _ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿ- 

ਆਨੀ, ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 

ਜਨਵਰੀ, 1580 ਨੂੰ 
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਿਆਈ ਤੇ 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ 

ਸਬੰਧ _ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 

ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਜ਼ 

ਸਟੌਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 

ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਅਤੇ 

ਗੈਲੀਲਿਉ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 

ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । 

ਹੈਲਮਾਂਟ, ਜਾਨ ਬਾਪਟਿਸਟ 

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਚਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੌਸ਼ਣ ਅਤੇ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਮੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜਾਨ 

ਸ਼੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਮਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸ- 

ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਨਿਯੋਤਰਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦੰਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇ ਰਸਾਇਣਿਕ 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਪਾਚਨਸ਼ੀਲ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੌੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ 

ਠੀਕ ਰਖਣ ਲਈ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਕਰਨਾ । ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਮ 

1648 ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ । 
0215 

30 ਦਸੈਬਰ, 1664 ਨੂੰ ਵਿਲਵੂਰਡੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਔਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 1007 
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ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਹੈੱਲਮੈਨ, ਲਿਲੀਅਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੂਨ, 1905 ਨੂੰ ̀ ਲੁਜ਼ੀਆਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 
ਨਿਊ ਆਰਲੀਐਨਜ਼ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ 1 ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਵਿਆਹ ਇਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਰਥਰ ਕੌਬਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੈਤ੍੍ 7 

ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ 

ਨੇ _ ਅਨਿਆਂ, _ ਸੋਸ਼ਨ 

ਅਤੇ _ ਸਵਾਰਥ _ਵਿਰੁੱਧ 

ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰ- 

ਜ਼ੌਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ । 

ਵਿਦਿਆ ਉਪਰੈਤ ਪੁਸਤਕ 

ਰਹਿਣ ਮਗਰੋ ਇਹ ਨਾਟਕ 

ਲਿਖਣ ਲਗ ਪਈ । 'ਦੀ 

ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਆਵਰ” ਅਤੇ 

'ਦੀ ਲਿਟਲ ਫਾੱਕਸਿਜ਼' 

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਟਕ ਹਨ । 

'ਵਾਚ ਆੱਨ ਦੀ ਰ੍ਰਾਈਨ' ਅਤੇ 'ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਵਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਵਰਸੋਲਜ਼ ਦੀ ਸੈਧੀ ਦੌਰਾਨ ਘੋਰ ਸਵਾਰਥ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ । 

“ਦੀ ਔਟਮ ਗਾਰਡਨ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ 

ਹੈ । 'ਦੀ ਲਾਰਕ' ਅਤੇ 'ਕੈੱਡਿਡੇ' ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 

ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਮਗਰੋ` ਇਸ ਨੇ 'ਟਾਏ ਇਨ ਦੀ ਐਟਿਕ' 

ਅਤੇ 'ਮਾਈ ਮਦਰ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਐੱਡ ਮੀ” (1963) ਆਦਿ ਨਾਟਕ 

ਲਿਖੇ । 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ 'ਐਨ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ 

ਵੌਮਨ” ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ । 

ਲਿਲੀਅਨ ਹੈੱਲਸੈਨ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 1005 

ਹੈੱਲਵਿਸ, ਟਾਮਸ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੌਟੈਸਟੈਂਟ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ 

ਆਗੂ ਅਤੇਂ 1608 ਵਿਚ ਐਮਸਟਰਡੌਮ ਵਿਖੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪੇਰੇ- 

ਫਿਜਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਚਾਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰੰੜ੍ਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 

ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ 

161112 ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ 

ਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਬੌਪਟਿਸਟ ਸਮੁਦਾਇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਸਰਵਲੌਕਿਕ _ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ _ਰਾਜਕੀ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ 

ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 4 : 1010 

ਹੈਲਵਿਜੀਆ : ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਵਿੰਜੀਏਸੀ ਕੁਲ ਦੀ 

ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਾਤੀਆਂ 

ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਹਿਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਮਪਲ, 
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[ਧਾਰਨ ਪੱਤਿਆਂ 
ਗਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਹਾਤੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ ! 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 

"ਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ 

'ਤਿਆਂ ਉਪਰ ਉਗਦੇ 

'ਨ । ਫੁੱਲ-ਡੰਡੀਆਂ, 

'ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ - 
ਰਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਰ ਅਤੇ 

ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਖ ਵਖ 

ਦਿਆਂ `ਤੇ ਲਗਦੇ 
ਨ । ਨਰ ਫੁੱਲ ਗੁੱਛਿਆਂ ਹੈਲ ਵਿੰਜੀਆ 

ਤੁਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਦਾ ਫੁੱਤ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ' ਟਾਵੇ 

ਗਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 4 : 1010 

ਹੈੱਠਵੀਸ਼ੀਅਸ, ਕਲਾਡ ਐਂਡਰੀਅਨ : ਇਹ ਇਕ ਫ਼ਰਾਂ- 

੧ਸੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 28 ਜਨਵਰੀ, 

715 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਸਨ 1738 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਜੇ 

!ਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹੈਲਵੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 

ਦਵੀ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । 

ਹੈਂਲਵੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਵਿਤਾਰਧਾਰਾ ਆਨੰਦਵਾਦੀ ( ਸਣ੧੦॥੧੧0੦) 

ਤਲਾਸਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 

ਭਹ ਹਨ--ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ 

“ਹੀ ਜਨਮਦੀਆਂ ਹਨ । ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣੈ ਵਰਗੀਆਂ 

'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਪਜਾਂ ਹਨ । 

ਵਾਰਥ ਭਾਵ, ਸੁਖ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੋੱ' ਅਤੇ ਦੂਖ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਉਪਜਦਾ 

। ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਗਿਆਨ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਸੌਮਾ 

। ਸਵੈਕ੍ਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲੌ' ਸੁਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 

1 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰੰਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਭਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਿਨ ਭਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ । 

ਸੇ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਖਿਆ 

ਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤੋਜਤ ਮਨੌਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੋਂਟੈਸਕਿਉ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

1 ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਆਲੌਚਨਾ 

ਈ । ਸਾਰਬੋਨੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਖਿਆ । 

ਲਟੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਮ ਕਥਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, 

।ਥੇ ਕਿਤੇ ਕੌਈ ਨਵੀ” ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਝ੍ਰਠੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ- 

ਤਨ ਹੈ । 

ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੈਵੇਦ- 

ਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ 1774 ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 26 ਦਸੰਬਰ, 1771 ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਖੇ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ, ਪ.--ਵ. ਯੂ. ਐਨ. 7 : 2379 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 413 

-`ਹਰੀ ਚੋਦ ਪਰਾਸ਼ਰ 

ਹੈਲਾਈਟ : ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੋਂ ਸੌਡੀਅਮ 
ਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਰਾਂਕ ਸਾਲਟ ਦਾ ਖਣਿਜੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇ” 
ਇਸ ਦੇ ਰਵੇ ਘਣਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੌਤ੍ਰ ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਇਹ ਭੂਰੇ ਨੀਲੋਂ ਰੌਗ ਦੀ ਭਾਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਘਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਘੋਲ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਦੀ ਸਾਪੋਖੀ ਘਣਤਾ 2.16 ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹੈਲਾਈਟ ਦੇ ਰਵੇ 

ਹੈਲਾਈਟ ਖਾਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਇਕ ਤਹਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੈਮ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਹਿਆਂ ਕ੍ੁਝ-ਕ ਮੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਕਈ ਸੌ ਮੀ. ਮੋਟੀਆਂ 

ਅਤੇ ਕੁਝ-ਕੁ ਵਰਗ ਮੀ. ਤੋਂ” ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੈਲਾਈਟ'ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂਨੇ ਦੇ 

ਪੱਥਰ, ਡੌਲਮਾਈਟ, ਸ਼ੋਲ ਆਦਿ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸੀਅਮ, ਮੈਗ- 

ਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਲ੍ਰਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਲਾਈਟ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਪੌਲੈ'ਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੋਨ _ 

ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸੀਕੌ ਦੀਂ 

ਖਾੜੀ, ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ 

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 ਅਜਿ- 

ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੌਧਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੈਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕਲੌਰੀਨ 

ਦੇ ਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸੌਡਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੱਖਿਅਕ. 

ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 5 



ਹੈਲਾਈਡ 

ਹੈਲਾਈਡ : ਇਹ ਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਯੋਗਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
% ਫਲੌਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਜਾਂ ਐਸਟੇਟੀਨ ਅਤੇ' &4 ਕੋਈ 
ਹੌਰ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ- 

ਡਰਹੈਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ (ਸੋ%) ਦੇ ਵਿਉਤਪੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੋ 

ਰੈਲੌਜੈੱਨ '%' ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਹੈਲਾਈਡ ਸਹਿਸੈਯੋਜਕ ਤੇ ਆਇਨੀ ਅਕਾਰਬਨੀ ਲੂਣ, ਉਪਸਹਿਸੰ- 

ਯੋਜਕਰਾ ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਬਨੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੌੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਆਇਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ- ਤੋ 1" ਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਬਣੇ ਹੌਦੇ ਜਟਿਲ 

ਯੋਗਿਕਾਂ (ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦਾ ਸਥਾਈਪਨ ਆਮ ਕਰਕੇ 17 ਤੋ ਸ- ਵਲ 

ਵਧਦਾ ਹੈ । ਧਾਤ ਹੈਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲਤਾ 17 ਤ' 
ਜੁ- ਵਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਾਈਡ ਬਹੁਤ ਘੁਲਨ- 

ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਮੌਕ, ਐਨ. ਜ. ਟ. 6 : 363 

ਹੈਲਾਈਡ ਖਣਿਜ :£ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਅਕਾਰਬਨੀ 
ਯੋਗਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ (ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੌਰਿਕ 
ਐਸਿਡ) ਦੇ ਲ੍ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੈਲਾਈਟ (ਰਾੱਕ ਸਾਲਟ), ਸਿਲਵਾਈਟ 
ਅਤੇ ਫਲੌਰਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਾਈਡ ਖਣਿਜ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ 

ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

ਅੰਤਰ ਹੈ 1 ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਸਰਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਹੈਲਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸ 
ਅਤੇ ਆੱਕਸੀਹਾਈਡ੍ਰਾਂਕਸੀ-ਹੈਲਾਈਡ ਹਨ । 

ਸਰਲ ਹੈਲਾਈਡ; ਐੱਲਕਲੀ, ਐੱਲਕੇਲਾਈਨ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਤਰ- 

ਕਾਲੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਨ- 

ਸ਼ੀਲ ਹਨ; ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤ ਹੈਲਾਈਡ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਸਥਾਈ 

ਹਨ । ਸੌਡੀਅਮ ਕਲੌਰਾਈਡ ਹੈਲਾਈਟ ਇਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ । 

ਇਹ ਅਕਸਰ ਦ੍ਰਸਰੇ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲ੍ਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰ- 

ਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੈਤ ਵਾਸ਼ਪ 

ਬਣ ਕੇ ਖ਼ਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਝ- 

ਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੌਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਾਈਟ ਵੀ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਫਲੌਰਾਈਟ (ਕੈਲਸੀਅਮ ਫਲੌਰਾਈਡ) ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਸਰਲ ਹੈਲਾ= 
ਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲੌਰਾਈਡ . 
ਐਨਾਇਨ ਅਤੇ ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਲੀ ਘੌਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਂ ਗਏ 
ਹੋਣ । ਫਲੌਰਾਈਡ ਐਨਾਇਨ (ਇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਫਲੌਰੀਨ 
ਪਰਮਾਣੂ) ਦੀ ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਪੋਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਫਲੌਰਾਈਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ- 

ਕਰਨ. ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਿਆਂ 

`ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੌਹੇ, ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਸਲਫ਼ਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲ 

-ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਲੌਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਕਸੀਕੌਂ, ਕੇਬਰਲੈ'ਡ, 

ਇੰਗਲੈ'ਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਲੌਰਾਡੌ ਵਿਚ ਖ਼ਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਰੀਕ ਘਣਾਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗਵਫੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ੍ 

ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੈਲਾਈਂਡ ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੌਰਾਈਡ (ਸਾਲ 

ਅਮੌਨੀਅਮ), ਫ਼ੈਰਸ ਕਲੌਰਾਈਡ (ਲਾਰੈ'ਸਾਈਟ) ਅਤੇ ਫ਼ੈਰਿਕ ਕਲੌਰਾ- 

ਈਡ (ਮਾੱਲਿਸਾਈਟ) ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੈ ਹਨ ਅਤੇਂ 

ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹਨ । ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 

ਵਿਚ ਕਰਝ ਜਲਗਰਮੀ ਪੱਟੀ ਖਣਿਜ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਲੌਰਰਗਾਇਰਾਈਟ 

ਅਤੇ ਕੈਲੌਮੈੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ- ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ'” ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 

ਪਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਰਝ ਦੂਹਰੇ ਲ੍ਰਣ 

(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਟੈਕੀਹਾਈਡਾਈਟ) ਵੀ ਸਰਲ ਹੈਲਾ= 

ਈਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਾਈਟ ਬਣਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਲਾਈਡ ਕੰਪਲੌਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲਾਈਡ ਐਨਾਇਨ ਇਕ ਕੈਟਾਇਨ 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ, ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ 

ਵਜੋਂ ਬਟਿਆ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਇਕਹਿਰੇ ਨੰਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਗੁਣ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 

ਹਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲੌਰਾਈਡ, ਕੈਟਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਫ਼ਲਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਉਪਸਹਿਸੰਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ 417, ਆੱਕਟਾਹੀਡ੍ਰਾਂਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 

ਫਲੌਰੀਨ ਆਇਨ !ਉਤੇ --1 ਚਾਰਜ ਹੌੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਐਲ੍ਹਮਿ- 

ਨੀਅਮ ਆਇਨ ਉਤੇ ਕੇਵਲ --3 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ - 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆੱਕਟਾਹੀਡ੍ਹਾਂਨ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਤ ਕੈਟਾਇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਰਾਇਓ- 

ਲਾਈਟ: ਕਰਾਇਓਲਿਥੀਓਨਾਈਟ, ਥਾਮਸੀਨੌਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈੱਬਰਾਈਟ 

ਵਰਗੇ!ਫਲੌਰੇਐਲ੍ਰਮਿਨੇਟ, ਪੈਗਮੇਟਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਹੈਲਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਝ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਊਮੇਰੌਲਿਕ (ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਾਲੀ) 

ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਬਣਦੇ ਹਨ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੱਕਸੀਹਾਈਡਾੱਕਸੀ-ਹੈਲਾਈਡ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ 

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਯੋਗਿਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

` ਹੈਲਾਈਡ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸਲਫ਼ਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ 

ਆਕਸੀਕਰਨ ਉਪਜਾਂ ਉਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਟੇਕੈਮਾਈਟ, ਮੈਟਲੌਕਕਾਈਟ, ਨੰਡੌਰਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਈ- 

ਐਬੋਲਾਈਟ ਹਨ । ਸਿੱਕਾ ਮਿਲੋ ਕਈ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ 

ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਲੌਕਸ ਆਕਸਾਈਡਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਫ਼ੀਡਲੈਰਾਈਟ, ਲੌਰੀਓਨਾਈਟ ਅਤੇ ' 

ਪੈੱਨਫ਼ੀਲਡਾਈਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਯੌਗਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੌਰੀਅਮ ਰ੍ 

(ਯੂਨਾਨ) ਵਿਖੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਧਾਤ-ਮੈਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਉਤੇ 

ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹਨ । 

__ਹੈਲਾਈਡ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਗੁਣ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ 

ਗਏ ਹਨ । ਰੇ 
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ਹੈਲਾਨਾਈਕਸ 

ਹੈਲਾਨਾਦਈਕਸ : ਹੈਲਾਨਾਈਕਸ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 
ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 492 ਈ. ਪੂ. ਤੋ 406 ਈ. ਪੂ. 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬੋਸਾਵਲੀ ਸਬੋਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਪਦ ਤੇ ਗੱਦ ਵਿਚ 30 

ਤੌਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ । ਇੰਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਲਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ 
ਇਤਿਹਾਸਕ-ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਮੈਂਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਪਾਦ- 
ਰੀਆਂ, ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ । 

ਮਗਰੋ" ਕਈ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥਿ= 
ਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨ) ਇਤਿਹਾਸ= 
ਕਾਰ ਹੈਲਾਨਾਵੀਕੱਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀ” ਕਰਦੇ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈਂ. 14: 83; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 
ਐਨ. 8 : 4164. ਹੁ 

ਹੈਲੀ, ਐਡਮੰਡ : ਇਸ ਔਗਰੋਜ਼ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 
ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 29 ਅਕਤ੍ਬਰ, 1656 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪਾਲ 
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਕਵੀਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਕਸਫੌਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਵਹ ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ 

ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ । ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1676 ਨੂੰ ਇਸ 

ਨੇ ਇਹ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ _ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ-ਗੋਲੋ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ 

ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 'ਰਾਸ ਉਮੀਦ' ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰੀ _ਅਰਧ- 

ਗੋਲੇ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਈਜ਼ਾਕ ਨਿਊਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । 
ਸੰਨ 1678 ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮ. 
ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ 
ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ .ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀਆ' ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ 1682 ਵਿਚ ਇਕ ਬੌਦੀ ਵਾਲੋਂ 
ਤਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ_ ਇਹ ਲਗਭਗ 76 

ਸਾਲ ਮਗਰੋ' ਸੰਨ 1758 ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਠੀਕ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1688 ਤੌ 1700 ਤਕ _ਇਸ ਨੇ ਦੋਵੇ" ਅਰਧ- 
ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ । 
ਇਹ ਸੈਨ 1703 ਵਿਚ ਆਕਸਫੌਰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੋਸਰ ਅਤੇ ਸੰਨ 1720 
ਵਿਚ ਜਾਨ ਫਲੈਮਸਟੀਡ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਯੁਕਤ 

ਹੌਇਆ ਜਿਥੇ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਚੰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੌਜ ਕਰਦਾ 
ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰੀਨਵਿਚ ਵਿਖੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 1742 ਨੂੰ ਹੋਈ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਕੈਟਾਲਾਗਸ ਸਟੈਲਾਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇ 
ਲੀਅਮ _(1679)' ਅਤੇ 'ਸਨਾਪਸਿਸ ਐਸਟਰਾਨੌਮੀ ਕਾਮਟੀਕੇ 
(1705)' ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਵਖ ਵਖ - ਸਮਿਆਂ ਤੇ 81 ਖੌਜ ਪੱਤਰ ਵੀ 
ਲਿਖੇ।. 

.ਹ.ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 11 : 11 

: 322; ਨਿ. ਯ੍ਨੀ. 

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ : ਇਹ ਉਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਰ ਰ੍ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ 

`ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਜਾਂ 

ਇਕ ਤੌ` ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਲਿਤ ਪੱਖਿਆਂ ਜਾਂ ਰੌਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਡਣ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ 

376 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼: 

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਵੇ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋ” ਬੌੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਖ਼ਤ 

ਆਦਿ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਯੋਗ ਪੱਧਰੀ 

ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੀ_ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 

ਬਿਨਾਂ ਹਰਕਤ ਤੋ ਉਡ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਗ਼ੈਰ 

ਉਤਰਨ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਬਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਡ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਲੇਂਓਨਾਰਡੌ ਡਾ ਵੈਨਸੀ ਨੇ 'ਹਾੱਵਰ ਕੈਰਿਜ਼' ਨਾਮੀ ਮਾਡਲ 

ਬਣਵਾਇਆ । ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਰੇ 

ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਸੈਨ 1907 ਵਿਚ ਇਕ 

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵਪਾਰੀ ਪਾਲ ਕਾਰਨੂੰ ਨੇ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ 

ਚਾਲਿਤ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਡਣ 

ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਨੇ ਖੌਖਲੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ 

ਟਿਉਬਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮ ਦੇ ਦੌਵੇ' ਸਿਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਸ਼ਾਫ਼ਟਾਂ ਲਾ 

ਕੇ 185 ਸੈਂ. ਮੀ. ਲੰਬੇ ਦੌ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੱਖੋ ਲਗਾ ਦਿਤੇ । 

ਇਸ ਫ਼ਰੋਮ ਦੇ ਠੀਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੰਤਰ- 

ਦਹਿਨ ਇੰਜਨ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

`ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ 185 ਸੈ. ਮੀ. 

ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਉਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ 

ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ 

ਕਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਪੌੱਡ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ । ਫਰੈਚ ਮਾਰ ਕਿਊਸ ਡੇ ਪੇਸਕਾਰਾ.ਨਾਮੀ ਫਰਮ ਨੇ ਸਧਾਰਨ 

ਹਵਾਈ - ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੌਖਟੋ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲੰਬਾਤਮਕ 

ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਨਾਲ 7 ਮੀ. ਲੰਬੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ 

ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੌਟਰ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 

ਬਣਾਇਆ । ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਲੌਡਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਦਲ 

ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ 

ਅੱਧ ਕੁ ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਉਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਇਕ ਥਾਂ 

, ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ । ਪਰ ਆਮ ਵਰਤੌ' ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੌਲ 

ਕਰਨਾ?ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1923 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਾਨ ਡੋਲਾਂ 

ਚਿਤਰ 1. ਫੋਅਰੀ ਰੋਟੋਡਾਈਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 



ਤਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਰਵਾ ਨੇ 'ਆਟੋਜੀਰੋ' ਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਇਆ, 
ਜਸਨੂੰ ਉਡਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਨ ਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਆਟੌਜੀਰੋਂ 
?ਦੇ' ਤਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲੋ" ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ 
[ਇਆ । ਸੈਨ 1941 ਵਿਚ ਇਗਰ ਸਿਕਾਰਸਕੀ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤਕ 
ਠਗਾਤਾਰ ਉਡ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਪਤ ਕਰ ਲਈ । 

ਦੂਜੇਂ ਸੈਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੌ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 
।ਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ । 'ਸੀਰਵਾ ਏਅਰ ਹਾਰਸ' ਜਿਸ 
ਹ ਦੇ ਰੌਟਰ ਸਨ, 3 ਟਨ ਭਾਰ ਜਾਂ 24 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਡਣ 
ਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1956 ਵਿਚ ਰੋਟਰ ਬਲੇਡ ਦੇ 

ਸਰਿਆਂ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੈੱਟ ਹੈਲੀ- 

7ਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1958 ਵਿਚ ਫੇਅਰੀ ਐਵੀ- 

ਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 'ਰੌਟੋਡਾਈਨ' ਨਾਮੀ _ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 

ਤਣਾਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇੰਜਨ 

ਤੇ ਚਾਰ ਬਲੌਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਲਿਤ ਰੌਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 

ਚਿਤਰ 1) । ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋ ਹਵਾ 

ਵਚ ਆ ਜਾਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ 

ਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ 
7ਲੁ ਉਡ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਧੁਨਿਕ ਟਿਲਟਵਿਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

'ਰਟਾਲ ਵੀ-76 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 

ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਿਤਿਜ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਿਆਂ 

7 ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਹਵਾਈ 
ਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਮ 

ਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 2)। 

ਚਿਤਰ 2. ਵਰਟਾਲ ਵ)-76 ਇਿਲਟਵਿੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ਸਿਧਾਂਤ--ਜਦੋ ਰੌੋਟਰ ਵਿਆਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਕੇਲ 
।ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਯੂ 
।ਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 
! ਪੱਖੋ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ 

ਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਪਰ 
'ਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ । ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼' ਅਤੇ ਘੰਮਣ ਗਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਉਪਰ ਵਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲ 
ਠਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਛੋਟੇ ਰੌਟਰ ਵਿਚ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਧਕੇਲ 

ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੋਟਰ ਨਾਲੋ' ਘਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੌੜ 
ਦੀ ਹੈ । 

ਗਤੀ-ਸੀਮਾ -ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਗਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਖ਼ਾਸ 
ਮਾ ਤੱ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ 
ਲ ਗਤੀ ਘੁੰਮਣ-ਗਤੀ ਦੇ 0.4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ 
ਤੀ 200 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤਿ ਘੋਟਾ ਤੋ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਪੱਖਿਆਂ 
ਆਕ'ਰ, ਭਾਰ, ਕੌਣ ਆਦਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਾ 

977 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 

ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀ” ਦਿੰਦੇ । 

ਉਪਯੋਗ--ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਉਤ ਰਨ 

ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋ" ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋੱ 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜ' ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਨੇ ਅਸੈਭਵ ਹਨ । 

ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੌਣ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੇਠ 
ਲਿਖੋ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

1. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਕੀਟ- 
ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 3) । 

ਚਿਤਰ 3. ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਕਾਪਟਰ 

2. ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਕਰਨ ਭੜਕੀ 

ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 4) । 

ਚਿਤਰ 4. ਅੱਗ ਬ੍ਰਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 
3. ਮੀਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀ- 

ਕਾਪਟਰ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਚਿਤਰ 5) । 

ਚਿਤਰ 5. ਮੀਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲ)ਕਾਪਟਫ 
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4. ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 
ਫਿਰ ਉਡ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 6) । 

ਚਿਤਰ 6. ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਸਿਕਾਰਸਕੀ £-62) 

5. ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਆਖ਼ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖੰਭੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਹੈਲੀ- 
ਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਚਿਤਰ 7) । 

ਚਿਤਰ 7. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੋਭੇ ਗੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਸਿਕਾਰਸਕੀ 6-58) 
6, ਹੈਲੀਕਾਂਪਟਰ ਤੋ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੇਨ ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ 

ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 8) | 

ਚਿਤਰ 8. ਕਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 314; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 383 ; ਦੀ 
ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਨਾਲੇਜ _: 178. 

ਹੈਲੀਕਾਰਨੈਸੱਸ $ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੌ 
ਕੇਰੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੀਰੌਡੌਟਸ ਅਤੇ ਡਾਇਓਨੀਸ਼ੀਅਜ _ਦ' ਜਨਮ 
ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡੋਰਿਸ ਦੇ ਲੌਕਾਂ 
ਠੇ 1000 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ । ਪੰਜਵੀ” ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ 
ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬੇਜ਼ਾ ਕਰਲਿਆ । ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. 
ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਰੀਆ 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ । 377 ਈ. ਪੂ. ਤੋਂ 353 ਈ. ਪੂ. 
ਤਕ ਇਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਂਸੋਲਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ 
ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ । ਇਸ 

ਮਕਬਰੋ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

333 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਇਸ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਰਨੈਸੱਸ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਮੌਸੋਲਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ 

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਡਰਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ 

ਖੰਡਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ 
ਅਤੇ ਹੌਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਮਕਬਰੇ 
ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਸਨ । 

ਸਿਖਰ ਵਾਲੋ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਵਿਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਮੰਸੋਲਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੌਸੌਲਸ 

` ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਭ ਵਿਚ ਪਏ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ 

ਮੀਟਰ ਹੈ । ਰ੍ 
ਹ. ਪੂ.--ਥੋਂਲ, ਐਨ. 9 : 176 ; ਔਨ, ਕਰਿ, 11 : 93 ; ਨਿ. ਯੂ. 

ਐਨ. 7 : 4028 

ਹੈਲੀਗੋਲੈ'ਡ : ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਲੈ'ਡ 
(ਰਾਜ) ਸ਼ਲੌਸਵਿਕ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ 

ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਲਬੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 

ਮੁਹਾਣੇ ਡੌ_65 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸਦਾ 

ਕੁਲ ਰਕਬਾ 210 ਹੈਕਟੇਅਰ (530 ਏਕ.) ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 

2011 (1983) ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਓਬਰਲਾਟ ਤੇ ਉੱਟਰਲੈ'ਡ 
ਹਨ । ਓਬਰਲਾਂਟ ਸਮੋਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਲਾਲ 

ਰੇਤਲੇ ਪਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰੀ ਪਠਾਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ 
ਉੱਟਰਲੈ'ਡ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰੇਤਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ 400 ਮੀ. ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ 

ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਟਾਪ੍ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡੂਨ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕੂਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬ੍ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀ- 
ਗੋਲੈ'ਡ ਤੇ ਡੁਨ ਇਕੋ ਹੀ ਟਾਪੂ ਸੀ ਅਤੇ 800 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਸ ਟਾਪ੍ਰ 
ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਭਗ 190 ਕਿ. ਮੀ. ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਛਲਾਂ 

ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1649 

ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਘਰਾ ਲਗਭਗ 19 ਕਿ. ਮੀ. ਰਹਿ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ 

ਜਲਵਾਯੂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਹੈ । 
ਇਥੋ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਾਸੀ ਫਰਿਜ਼ਨ ਆਜੜੀ ਤੇ ਮਛੇਰੇ ਹਨ । ਸੋਨ 

1814 ਵਿਚ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 

1890 ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆਂ । ਜਰਮਨੀ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਥੋਂ 
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ਜ਼ਮੀਨਦੌਜ਼ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ । ਪਹਿਲੀਡੂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 
ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਪਰ 1920-22 ਵਿਚ 

ਵਰਸੋਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ । 
ਨਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦ੍ਜੀ 

ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ 

ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਲੋਬੰਦੀ ਨੂੰ 

ਬੰਬ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ । ਇਕ ਮਾਰਚ, 1952 ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ 
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸੈਰਗਾਹ ਦੀ 
ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ । ਇਹ ਟਾਪੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪਨਾਹ 
ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। 

54712" ਉ. ਵਿਥ.; 753" ਪੂ. ਲੰਬ, 

ਹ, ਪੁ.--ਐੱਨ. ਬਿ. ਮਾ. 4 : 999 

ਹੈਲੀਨਾ, ਸੇੱਟ : ਇਹ ਬਿਥੀਨੀਆ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮ ਲਗਭਗ 250 ਈ. ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਗਭਗ 330 ਈ. ਵਿਜ਼ 

ਰੋਈ । ਇਹ ਕਾੱਨਸਟੈ'ਟੀਅਸ ਕਲੌਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਨਸਟੈਂਟਾਈਨ 

ਮਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ । 313 ਵਿਚ ਇਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਈ । ਇਹ ਗੱਲ 

ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 326 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਚਰਚ ਬਣ- 

ਵਾਏ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਵਾਇਤ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ 

ਕੱਸ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਭਿਆ ਸੀ, 
ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌ" ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ” ਹੈਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਤਸਵ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਂਵ. ਐਨ. 6 : 337 

ਹੈਲੀਫੈਕਸ : ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਯਾਰਕਸ਼ਿਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ- 
ਪਾਲਿਟਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਰੋ ਹੈ ਜੌ ਕਾਲਡਰ ਦਰਿਆ 
ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈਬਲ ਉਤੇ ਪਹਾੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ 

ਹੈ। ਸੈਨ 1848 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੌ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸੈਕਸਨ ਸਮੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਡੁਰਮਜ਼ ਡੋ ਬੁੱਕ' ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ (1086) ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਰਰੂ ਤੋ ਹੀ ਇਥੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 15ਵੀ' ਤੋਂ 
18ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਨਕ ਕਪੜੇ ਲਈ ਬਹਤ 

ਹੰਸਿੱਧ ਸੀ । ਉਦਯੋਗਕ ਉੱਨਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ । ਇਥੋ” ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੇੱਟ ਜਾਨ ਦਾ 
ਗਰਜਾਘਰ, ਟਾਉਨ ਹਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੈਂਕਫ਼ੀਲਡ 
ਮਜਾਇਬ-ਘਰ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਲਕੜੀ ਦਾ ਝਣਿਆ ਸ਼ਿਬਡਨ- 

ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੰਨ 1585 ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਥੇ ਇਕ 

ਭੈਥ ਗਰਾਮਰ ਸਕ੍ਹਲ ਹੈ । ਪੀਸ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਯਾਦ- 

ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਉੱਨ ਦੇ.ਉਦਯੌਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 

ਭਜਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੌਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਗੰਹਰ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਪਾਫਕਾਂ ਨਾਲ ਭਫਪੂਰ ਵੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਸੇਵਾਈਲ 

ਹੈਲੀਫੈਕਸ 

ਪਾਰਕ ਜੌ 29 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ 
ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--87,488 (1981) 

53” 44' ਉ. ਵਿਥ.; 1? 52 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ:--ਕੋਲ. ਐਨ. 9 : 178 ; ਐਨ ਬਿ. 11: 4 

ਹੈਲੀਫੈਕਸ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 7 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੇ ਅਤੇ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪ੍ਰਾਇ- 

ਦੀਪ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਇਤਨੀ' ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਥੇ ਲੰਗਰ 

ਸੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰੰਘਾਈ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ 

ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮੀ. ਹੈ । ਇਸ ਬੋਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ 

ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਥੋਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ 

ਜੈਮਦੀ । 

ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੈਂਪਲੇਨ ਨੇ ਸੰਨ 1605 ਵਿਚ 

ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੈਨ 1698 ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੈਕਨੈਬ ਦੀਪ ਵਿਖੇ ਮੱਛੀ 

ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੌਲ੍ਹੀ । ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਰਚੇ 

ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਲੇ ਬਣੋ ਹੋਏ ਸਨ । 

ਫ਼ੌਜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ -ਦੁਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੋ ਇਹ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੱਡਾ ਸੀ । ਜੰਗ ਸਮੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1917 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ 

ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਰੂਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ । ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ 2000 ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 

ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਲੌਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ । 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਦਰਗਾਹ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਥੋ” 

ਮੱਛੀ, ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤ੍ਰਆਂ ਬਾਹਰ 
ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਇਲਾਕੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਦਰ 

ਹੈ । ਇਥੇ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰ- 

ਖ਼ਾਨੇ, ਪੋੱਟ ਅਤੇ ਰੌਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਨਾਉਣ 

ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ੮ 

ਇਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸੇੱਟ ਪਾਲ 

ਗਿਰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌਟੈਸਟੈਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਰਜਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਸੈਨ 1750 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੌਵਾ ਸਕੌਸ਼ਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, 

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ 

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਡਿਵਿਨਟੀ ਕਾਲਜ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 

ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ --111,594; ਮੈ. ਖੇ. 277,727 (1981) 

442 39” ਉ. ਵਿਥ.; 637 36: ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਮੂ.--ਕੋਲ. ਐਨ. 9 : 178 ; ਐਨ, ਬਿ. 11 : 4; ਐਨ. ਅਮੈ, 

13; 138 



ਹੈਲੀਬਰਟਨ, ਟਾਮਸ ਚਾਂਡਲਰ 

ਹੈਲੀਬਰਟਨ, ਟਾਮਸ ਢਾਂਡਲਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ- 

ਕਾਰ, ਮੌਜੀ ਲੌਖਕ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਦਸੰਬਰ, 1796 ਨੂੰ ਨੌਵਾ 

ਸਕੋਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1820 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਐਨਾਪਾਲਿਸ ਵਿਖੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸਰੂ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1826-29 ਦੌਰਾਨ 

ਇਹ ਨੋਵਾ ਸਕੌਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ- 

ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 

1841 ਤੋਂ 1854 ਤਕ ਇਹ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1856 

ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1859 ਵਿਚ 

ਉੱਥੋ ਲੌਕ-ਸਭਾ ਦਾ_ਮੈ'ਬਰ 
ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ (27 
ਅਗਸਤ, 1865) ਤਕ ਇਹ 

ਇਸ ਦਾ ਮੈਬਰ ਰਿਹਾ । 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸ- 

ਤਕਾਂ _'ਹਿਸਟਾਰੀਕਲ ਐੱ'ਡ 

ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ __ਅਕਾਉ'ਟ ਟਾਮਸ ਚਾਂਡਲਰ ਹੈਲੀਬਰਟਨ 

ਆਂਫ਼ ਨੌਵਾ ਸਕੌਸ਼ਾ' (1839), 'ਦੀ ਕਲਾਕਮੇਕਰ : ਆੱਰ ਦੀ ਸੇਇੰ- 

ਗਜ਼ ਐੱਡ ਡ੍ਰਇੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਮਰਅਨ ਸਲਿਕ ਆਫ਼ _ਸਲਿਕਵੀਲ', 

'ਦੀ ਅਟੈਸ਼ੇ : ਆੱਰ ਸਾਮ ਸਲਿਕ ਇਨ ਇੰਗਲੈ'ਡ' (1843-44) 

ਅਤੇ 'ਸਾਮ ਸਲਿਕ ਟ੍ਰੇਟਜ਼ ਆਫ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਿਉਮਰ' (1852) ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 852 
ਐਨ. 6 : 705 

ਐਨ. ਅਮੈ, 13 : 636 ; ਚੈੱਬ, 

ਹੈਲੌਕਾਰਬਨ : ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੌ ਵੱਧ 

ਹੈਲੌਜੈਨਾਂ (ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਕਲੌਰੀਨ, ਫਲੌਰੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ) ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ 

ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਯੌਂਗਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲੋਕਾਰਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਲੋਕਾਰ- 

ਬਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਲੌਰੌਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੌਕਾਰਬਨ 

ਹਨ । ਕਲੌਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਲੌਰੀਨ ਅਤੇ 

ਫਲੌਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਫਲੌਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਲੌਰੌਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟੈੱਟਾਕਲੌਰੋਐਥਿਲੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਟੈੱਟਾਕਲੌਰਾਈਡ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਲੌਰੋੌਕਾਰਬਨ ਪਾੱਲੀ- 

ਟੈੱਟਾਫਲੌਰੋ ਐਥਿਲੀਨ ਬਤੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈੱਫਲਾਂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੀਤਨ ਵੀ ਹੈਲੋਕਾਰਤਨ ਹਨ, ਜਿਵੇ" ਕਿ 

ਪਾੱਲੀ-ਕਲੌਰੋਟ੍ਰਾਈਫਲੌਰੋਐਥਿਲੀਨ । ਹੈਲੌਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆ- 

ਸ਼ੀਲ, ਨਾ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੇ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 864 

ਹੈਲੌਜੈੱਨ : ਇਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੱਤ `ਫਲੌਤੀਨ, ਕਲੌਰੀਨ, 

ਬਰੌਮੀਨ ਅਤੇ ਆਇਉਡੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ 

ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਦਾ ਰ/ਹੌਦਾ ਹੈ । ਹੈਲੋ ਜੈਂਨ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-- 

380 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਫਲੌਰੀਨ __ਕਲੌਰੀਨ _ਬਰੌਮੀਨ _ਆਇਉਡੀਨ 

ਰਸਇਣਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ# _. ੦ ਸਿ 1 

ਪਰਮਾਣ੍ਹ-ਕਰਮ-ਅੰਕ 9 17 35 53 

ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ 18.9984% 35,453 79.909 126.9044 

21" ਸੈ. (709 
ਫ਼ਾ) ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੈਸ __ ਗੈਸ ਤਰਲ ਠੌਸ 

_ ਉਬਾਲ-ਦਰਜਾ 
(ਸੈੱਟੀਗਰੇਡਾਂ 
ਵਿਚ) -188 -347 58 183 

ਗੈਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ-ਪੀਲਾ _ਹਰਾ-ਪੀਲਾ _ ਲਾਲ ਜਾਮਣੀ 

ਇਲੈੱਕਟ੍ਹਾਂਨ 
ਆਕਰਸ਼ਣ 
(ਇਲੈ ਕਟ੍ਾਂਨ 
ਵੌਲਟਸ) __3.58 3.75 3.53 3.22 

ਹੈਲੋਜੈੱਨ 7ਵੇ' ਆਵਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਫਲੋਰੀਨ ਸਭ 

ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਉਡੀਨ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ 1 
ਫਲੌਰੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਉਡੀਨ ਸਭ ਤੋ” 
ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਲੌਰੀਨ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ 
ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੋਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਾਈਡੌਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਮਕ ਬਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ । 

ਦੇ ਹੈਲੌਜੈੱਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਯੋਗਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲਾਉ ਦਰਜੇ (? ਸੈਂ.) ਹੇਠ ਲਿਖੇ 
ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਨ :-- 

18; (57), 3; (9.62), 361 [ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 
% (27.2”) ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰਾ 8 (13.92)], 101, (1017), ਸ਼ 
(367), ਸਨ, ( - 51.32), ਸ਼ੋ, (92), ਸੋ (- 332), 
ਸ਼ਓ1 ( -667), 60; (--83?) ਅਤੇ €ਸ ( 1567)। 

ਐਸਟੇਟੀਨ (&੧) ਤੱਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣ੍ਰ-ਕਰਮ-ਅੰਕ 85 ਹੈ, 
ਵੀ ਹੈਲੌਜੈੱਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ 
ਰੇਡੀਉ-ਐੱਕਟਿਵ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਹੈ । 

ਹੈਲੋਜੈੱਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 11 : 19 ; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 6 : 324 

ਹੈਲੋਟਾਈਕਾਈਟ ਇਹ ਇਕ ਸਲਫ਼ੇਂਟ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਅਤੇ ਲੌਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ [7₹41(50;);.22ਜ,0] ਹੈ । ਇਸ ਅਣੂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ 

ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੌ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 50 % ਹੋਂ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਪਿੱਕਰਿੰਗਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਖਣਿਜ ਆਮ ਕਰਕੇ _ਅਵਸਾਦੀ _ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਜਣਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਲ੍ਹਮਿਨੀਅਮ ਆਂਤੋ 
ਧਾਤਵੀ ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੱਲਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਰਾਖ਼ 

(ਫਿਉਮੋਰੌਲ) ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ, ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਕੱਚੀ-ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ 
ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖ੍ਰਹਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲ੍ਣਾਂ 
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੌਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਡਣ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗਾ ਇਕ ਲੂਣ #94759/2 (ਤੌਤੂ ਲੂਣ) ਹੈ । 

ਇਹ ਖਣਿਜ ਰੰਗਹੀਨ ਤੋਂ" ਚਿੱਟੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਚਮਕ ਕੱਚ- 
ਮਈ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮੋ ਵਿਚ ਕਠੌਰਤਾ 1.5 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ- 
ਘਣਤਾ 1.7 (ਪਿੱਕ) ਤੋਂ 1.9 (ਹੈਲੋ) ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 
ਤੌਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਰਵੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰੋਕਚਰ ਕਾਂਨਕਾਂਇਡੀ ਹੈ 1 
ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-- 

ਪਿੱਕ ਹੈਲੋ 
%==1.475 ਵਰ 1.480 

9==1.480 ਵਾ 1.486 
੭==1.483 << 1,490 

ਇਹ ਪਿੱਕਰਿੰਗਾਈਟ ਨਾਲ ਠੌਸ ਘੋਲ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਕਸੈਲਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 865 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 9 : 655 

ਹੈਲੋਬੇਨ : ਹੈਲੌਥੇਨ ਜਾਂ 2-ਬ੍ਰੋਮੋ-2-ਕਲੌਰੋ-1,1,1-ਟਾਈਫਲੌਰੋਂ- 
ਈਥੇਨ ਇਕ ਨਾ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਧਾਰਨ ਬੇਸਰਤ ਜਾਂ ਸ੍ਰੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੈਲੌਥੇਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਥਰ ਅਤੇ 
ਕਲੋਰੌਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼੍ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹ 
ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉ'ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਬਲਗ਼ਮ 
ਝਿੱਲੀਆਂ ਉਤੇ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀ" ਕਰਦੇ । ਹੈਲੌਕੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ 
ਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਰਸਾ- 
ਇਣਿਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ “ਸਿਸ; ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 865 

ਹੈਲੋਫ਼ਾਰਮ ਕਿਰਿਆ : ਇਹ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸਿਟਐਲਡਿਹਾਈਡ ਜਾਂ ਇਕ ਮੀਥਾਈਲ _ਕੀਟੌਨ 

ਦਾ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਰਿਆ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ “ਸ੨%੦ -- 
ਗਰੁੱਪ ਹਾਈਡੋਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 

ਹੋਵੇ । ਹੈਲੌਜੈੱਨ, ਜਲ-ਖਾਰ ਵਿਚ ਘੁਲ ਕੇ ਹਾਈਪੌਹੈਲਾਈਟ ਖਾਰ 
੮= 2੩੪ 

ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲੌਜੈੱਨੀਕਾਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟੋਨ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਫ਼ੇਜ਼ਾਂ 
(ਅਵਸਥਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 
ਹੈਲੌਜੈਂਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਟਾਈਹੈਲੌਕੀਟੋਨ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 1) । ਫਿਰ ਖਾਰ ਦੀ ਹੰੱਦ 
ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਹੈਲੌਕੀਟੋਨ, ਹੈਲੋ ਫਾਰਮ ਅੜੇ ਮਾਂਨੌਕਾਰਥਾਂਕਸੀਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ 
ਦੇ ਸੌਡੀਅਮ ਲੂਣ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ 2) । 

ਸ੯0੮;-- 31੧8੦2->੧੦੨੦੮੦%;--31੧੫0ਸ਼,,.(3) 
ਸ॥੮੦੮%--1੧੦ਸ->੧੦੦0੧੧੫- ਸ%,...(2) 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਾਤ 

ਟ੍ਰਾਈਹੈਲੌਕੀਟੌਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਹੈਲੋਜੈੱਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਲੌੜੀ'ਦੀ ਖਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੌਰੋਫ਼ਾਰਮ, 

ਬ੍ਰੋਮੋਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਆਇਉਡੋਫ਼ਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 
ਹਾਈਪੋਹੈਲਾਈਟ ਦਾ ਘੌਲ ਘੱਟ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 

ਯੋਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਐਸਿਟਐਲਡਿਹਾਈਡ 

981 ਹੈਲਫੀਨ 

ਜਾਂ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੌਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਲੌਫ਼ਾਰਮ ਕਿਰਿਆ 

ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ, 
ਆਈੰਸੌਪ੍ਰੰਪਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਉਟਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ 
ਹਨ । €॥;-੦0-=੮64, ਯੋਗਿਕ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਇਹ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈ'ਗੇਨੇਟ ਅਤੇ ਸੌਡੀਅਮ ਹਾਈਡਾਂਕਸਾਈਡ ਦੁਆਰਾ 

ਬਿਨਾਂ ਹੈਲੋਫਾਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੌਣ ਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਫਲੌਰੋਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ 
ਦੇ ਸੌਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲ੍ਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ 00; -- ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
ਐਸੀਟੌਨ ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੈਲਸੀਅਮ 

ਹਾਈਪੌਕਲਰਾਈਟ ਨਾਲ ਹੌਣ ਤੇ ਕਲੌਰੌਫ਼ਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੌਡੀਅਮ ਹਾਈਪੌਬ੍ਰੋਮਾਈਟ ਅਤੇ ਸੌਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਆਇਉਡਾਈਟ ਦੀ 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੋਮੋਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਰਮ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਲੋਫ਼ਾਰਮ ਕਿਰਿਆ ਇੱਨੀ ਲੱਛਣਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨਾਂ 
ਅਤੇ ਮੀਥਾਈਲ ਕਾਰਬੀਨਾੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 

ਗੁਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ” :-- 
ਆਇਉਡੋਫ਼ਾਰਮ ਸੌਖਿਆਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਲਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 

ਜਲ-ਘੌਲ ਵਿਚੋ" ਇਕ ਪੀਲਾ ਠੌਸ ਤਲਛੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਈਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੀਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ 

ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਤਲਛੱਟ ਬਣਾਉ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੀਥਾਈਲ 

ਅਲਕੌਹਲ ਤਲਛੱਟ ਨਹੀ" ਬਣਾਉ”ਦੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨਾਂ 

ਦਾ ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਰਮ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੈਕੰ= 

ਡਰੀ ਅਲਕੌਹਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੌਨਾਂ ਵਿਚ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੌਫ਼ਾਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਟੈਸਟ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲੌਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਹੈਲੌਫਾਰਮ ਕਿਰਿਆ ਮੀਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਣਾਵਟੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਆਇਉਡੀਨ ਦੇ ਖਾਰੇ ਘੌਲ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨ ਦੀ 

ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਇਉਡੌਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਿਡ ਲੂਣ ਦਾ 
ਘੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਇਉਡੋਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਫ਼ਿਲਟਰੀਕਰਨ ਉਪਰੈਤ 

ਖਾਰੋ ਘੋਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ 
ਤੌਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਲੌਫਾਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼੍ਰ ਵਿਚ ਉਦਯੌਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ ਕਲੌਰੌਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ 
ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਰ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੂ.--ਸੈਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ, 6 : 323 

ਹੈਲੌਵੀਨ : ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿਧ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ 
ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ 'ਆਲ ਹੈਲੌਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਕਤ੍ਬਰ 
ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੰਗ-ਤਮਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦਾ ਰੂਪ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈ'ਡ ਵਿਚ 
ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੈਮਹਨ (83ਗ੬00੧॥) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੌਣ 

ਤੇ ਇਕ ਸੈਲਟਿਕ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਦਿਨ ਸੈਲਟਿਕ 

ਅਤੇ ਐੱਗਲੌਂ-ਸੈਕਸਨ ਦੌਹਾਂ ਕਲੰਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇ' ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 

ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੂਤਾਂ-ਪਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ 

ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਗਨੀ-ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ 



ਹੈਵਰ (ਲ-ਹਾਵਰ) 

ਚਰਗਾਹਾਂ ਤੋ ਮੁੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭੋਂ-ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂਕਰਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਲੌਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੂਹਾਂ, ਭੂਤ-ਪਰੇਤਾਂ, 
ਪਰੀਆਂ, ਚੁੜੋਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਸੀ । ਇਸ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਸਿਹਤ, ਮੌਤ ਤੇ 
ਕਿਸਮਤ ਸਬੋਧੀ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ` ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈਲੌਵੀਨ ਇਕ _ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ 

ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਟੁਰ ਪਏ ' 

ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ 
ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਹੈਲੌਵੀਨ 
ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਿਵਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ 
ਗਏ ਹਨ । 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੌ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲੌਵੀਨ ਢੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਧਰਮ- 
ਨਿਰਪੇਖ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ 1 9ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਡੋ-ਖੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 
_ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ" ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਉਲਟਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੇ ਹੌਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ 
ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰੀ 
ਸੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । 1965 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਸੈਘ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ 
ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮਾ, 4 : 862 

ਹੈਵਰ (ਲ-ਹਾਵਰ) : ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸੇਨ-ਮੈਰੀ- 
ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈ'ਟ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੋ _ਰੂਆਨ 
ਤੋ 85 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵਲ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 216 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ- 
ਉੱਤਰ-ਪਛਮ ਵਲ ਸੇਨ ਐਸਚੁਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੱਟ 
ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 1517 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਸੀ । ਫਰਾਂਸਿਸ ਪਹਿਲੇ (1515-47) ਨੇ ਇਥੇ 
ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਨਲ-ਡੀ-ਰਿਚਲਿਉ (1585- 
1642) ਤੇ ਲੂਈ 14ਵੇ' (16435-17315) ਨੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 
ਵੱਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋਬਦ ਬਣਾਇਆ ! ਲੂਈ 16ਵੇ' (1774- 
82) ਦੇ ਸਮੇ' ਇਸ ਬੈਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਸਨ । ਨੰਪੋਲੀਅਨ ਤੀਜੇ (1852-70) ਦੇ ਸਮੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ 

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ । 
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਫੌਰਾਨ ਅੱਧ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ 

ਤਬਾਹ ਹੋਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ । 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ "0੬ 21308 0 1' ਜ੦1 0੬ ੧71੬ 

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ। 16ਵੀ'-17ਵੀ' 
ਸਦੀ ਦਾ ਨੌਟਰੇ-ਡੇਮ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੇ ਇਕ 
ਹੈ । ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਭਵਨ ਹੈ । ਇਥੇ 
1861 ਦਾ ਭਣਿਆ ਇਕ ਲਵਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

੦82 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

19ਵੀ' ਤੇ 20ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ` 

ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । 

ਦਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ _ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ 

ਗਿਆ । ਇਸ ਬੈਦਰਗਾਹ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 

ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੌਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ, ਕੱਚਾ 

ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੌ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਫਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਇਥੋ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ 

ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
ਆਬਾਦੀ--198,700 (1982) 
495 30” ਉ. ਵਿਥ.; 02 08" ਪੁ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 6:125 
ਹੈਵੀਸਾਈਡ, ਓਲੀਵਰ : ਰੇਡੀਉ-ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਿਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਰਲੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕ ਪਰਤ, 

ਆਇਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ 

ਦਾ ਜਨਮ 18 ਮਈ, 1850 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋਂ ਹੋਇਆ । ਸੌਨ 1870 

ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬੋਲੋਪਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ 1874 ਵਿਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ । ਇਸ 

ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲਈ ਸਬੰਧੀ ਖੌਜਾਂ ਵਲ 

ਲਗਾ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਨੇ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਪਰਜ਼' (1892) ਵਿਚ ਤਾਰ- 
ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲਈ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੱਲ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੈਲਕੁਲਸ 

ਦਾ ਉਪਯੌਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਜਾਲ ਵਿਚਲੀ ਥੌੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ 
ਕਰੰਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਲੰਪਲੋਸ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ 
ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ । ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੌਟਿਕ ਥਿਊਰੀ (1893-1912) 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਵਿਚ 

ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਪੇਖਕਤਾ 

ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਪੂਰਵਅਨਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਬੇਤਾਰ 

ਟੈਲੀਫ਼ੌਨ ਅਮਲੀ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ 

ਸਬੂਤ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਰੌਡੀਉ-ਤਰੈਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਕਰ 
ਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਹੀ ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਰਵਾਰਡ ਦੇ ਆਰਥਰ ਈ. 

ਕੈਨਲੀ ਤੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 1902 ਵਿਚ ਇਸ ਨੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ- 

ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਆਇਨ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ 
ਕੈਨਲੀ-ਹੈਵੀਸਾਈਡ ਪਰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1935 ਨੂੰ ਟਾਰਕੀ, ਡੌੱਵਨ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ 1 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 981 

ਹੈਵੇੱਸੀ, ਜਾਰਜ ਚਾਰਲਸ ਡੇ : ਇਸ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਗਸਤ, 1885 ਨੂੰ ਬੁਡਾਧੈੱਸਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 
1908 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਫਰਾਈਬੁਰਕ ਤੋ ਪੀ ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕੀ ਟ੍ਰੇਸਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕੈਮ ਵਜੋ“ ਇਸ ਨੂੰ 1943 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ 

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਕੋ 1923 ਵਿਚ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ` 

ਡੀ. ਕਾੱਂਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ. ਹੈਫਨੀਅਮ ਤੱਤ ਦੀ ਖੌਜ ਵੀ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਫਰਾਈਬ੍ਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 
ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨ 1911 ਵਿਚ ਅਰਨੈਸਟ ਰਦਰਫਰਡ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਡੀਅਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਿਖੇੜ ਬਾਰੇਂ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 
ਭਾਵੇ' ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ 

ਟਿਸਨੂੰ ਰੇਡੀਉ-ਐੱਕਟਿਵ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸਰ ਦੇ ਤੌਤ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ । ਸੰਨ 1912 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੀਐੱਨਾ ਵਿਖੋਂ 

ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ ਪੈਨੰਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਬੌਧੀ ਮਹੱਤਵ- 

ਪ੍ਰਨ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1920 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਪਨਹੈਗੈੱਨ 

ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਲ 
ਬੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰਕੌਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਧਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਹੈਫ਼ਨੀ- 

ਅਮ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ । 

ਸੰਨ 1926 ਵਿਚ ਹੈਵੈੱਜੀ ਫਰਾਈਬਰਕ ਵਿਖੋਂ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ 

ਅਨ੍ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1934 ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਦਾ 
ਰੇਡੀਉ-ਐੱਕਟਿਵ ਸਮਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ 

ਵਿਚੋ 'ਐਕਿਤ' ਰੇਡੀਉ-ਐੱਕਟਿਵ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ 

ਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕੀਤਾ 1 
ਦਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਂਗਾਂ ਤੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1943 ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਕੌਲੋ' ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਜਟਾੱਕਰੋਮ ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੋਮਿਸਟਰੀ ਵਿਚ 
ਹ੍ਰੰਫ਼ੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਐਡਵੈਨਚਰਜ਼ ਇਨ 

ਰੋਡੀਉ-ਆਈਸੋਟੋਪ ਰਿਸਰਚ' (1962) ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ । 

ਅੰਤ ਵਿਚ 5 ਜੁਲਾਈ, 1966 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਆ ਵਿਚ 

ਡਰਾਈਬ੍ਰਕ ਇਮ ਬਰਾਈਸਗਾਓ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 23 

ਹੈਵੈੱਲ, ਰਾਬਰਟ ਜੂਨੀਅਰ : ਇੰਗਲੈੱਡ ਦੇ ਇਸ ਚਿਤਰ- 
ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ, 1793 ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । 

ਦਹ ਚਿਤਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਸੀ । 46 

ਜਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਖੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ !। ਇਸ ਦਾ 

ਠਕਾਸ਼ੀਕਾਰ ਪਿਤਾ ਸਮੇ" ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਟਰ-ਕਲਰ ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ । ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਟੀ ਅਨ੍ਕ੍ਰਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਮ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ | 

ਸੋਨ 1839 ਵਿਚ ਹੈਵੈ'ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ । ਟਿਜ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਵਧੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਡਸਨ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚ ਨਗਾਇਆ, 
ਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਡਸਨ ਰਿਵਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ 
ਚਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

11 ਨਵੰਬਰ, 1878 ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਉਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੈਰੀਟਾਉਨ 

ਵਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ ਬਿ. ਮਾ, 4 : 955 

ਹੋਐਨਸ਼ਟੂਫੈੱਨ : ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1138 ਈ. ਤੋ 1254 ਈ. ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਉਤੇ ਅਤੇ 
:194 ਈ. ਤੋੱ' 1268 ਈ. ਤਕ ਸਿਸਲੀ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ 

[ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਵੁਰਟਮਬਰਗ ਵਿਚ ਲੌਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ 
ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੋਐਨਸ਼ਟੂਫੈੱਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਕਲਾ ਸੀ । ਸੈਨ 1125 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

583 ਹੋਐੱਨਟਸੋਲੀਅਰਨ 

ਜਰਮਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਸੈਕਸਨੀ ਦੇ ਲੌਥੇਅਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ 
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫ੍ਰੇਂਕੋਨੀਆ ਦੇ ਡਿਉਕ ਕਾਨਰੈਡ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ 
ਛਿੜ ਪਿਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਲੋਖੈਅਰ ਦੂਜੇ (ਜਾਂ ਤੀਜੇ) ਵਜੋਂ 
ਹੋਈ ਚੌਣ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੌ` ਉਸਦੀ ਕਾਨਰੈਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸਵਾਬੀਆ ਦੇ ਡਿਉਕ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਦੂਜੇ ਨੌ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ 
ਲੜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰਰਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ । ਇਸ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 

ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤ 1135 ਈ. ਵਿਚ ਮੂਲਹਾਉਜ਼ੈਨ ਦੀ ਸੌਧੀ ਰਾਹੀ' 
ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕਾਨਰੌਡ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਛਡ . 

ਦਿਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ _ਡਿਉਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਖੌਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਸੋਨ 1137 ਵਿਚ ਲੋਥੇਅਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਰੈਡ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨ- 

ਰੌਡ ਤੀਜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1153 ਵਿਚ ਕਾਨਰੈਡ ਤੀਜੇ 
ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਐੱਨਸਟ੍ਫੈਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 1155 
ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ 1190 ਈ. ਤਕ 

ਰਿਹਾ । ਉਸ ਤੌ` ਪਿਛੋ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈਨਰੀ ਛੇਵਾਂ (1190- 
1197, ਤਾਜਪੌਸ਼ੀ 1191), ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦਾ ਆਟੋ ਚੌਥਾ (1198- 

1215, ਤ'ਜਪੌਸ਼ੀ 1209), ਇਸਦਾ ਜਰਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋ ਵਿਰੋਧੀ 

ਸਵਾਬੀਆ' ਦਾ ਫਿਲਿਪ (1198 ਈ. ਤੋਂ 1208) ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ 
ਦੂਜਾ 1215-1250; ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ 1330) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਂ । ਕਾਨਰੈਡ 
ਚੌਥਾ 1250 ਤੋ 1254 ਤਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਪਗ 

ਇਸਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਕਿ ਹਾਲੰੱਡ ਦਾ ਵਿਲਿਅਮ 

ਉਸਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪੌਪ ਇਨੌਸੈ'ਟ ਚੋਥੋਂ 

ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਫਤਵਾ ਦੇ 'ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇ- 
ਦਾਦ ਖੌਹ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਾਨਰੈਡ ਦੀ 

ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । ਕਾਨਰੈਡ ਛੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਰੈਂਡ ਚੌਥੇ ਦਾ 
ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 1266 ਈ. ਵਿਚ ਯੋਰੌਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਿਸਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਬਣਿਆ । ਐਨਜੂ ਦੇ ਚਾਰਲਸ 'ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 
ਅਤੇ 1268 ਈ. ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 

ਹੋਐੱਨਸ਼ਟ੍ਰਫੈੱਨ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ 

ਤਖਤ ਲਈ ਕੌਈ ਮਰਦ ਵਾਰਸ ਨਹੀ' ਸੀ ਰਿਹਾ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਅਸੈ. 14 : 312 

ਹੋਐੱਨਟਸੋਲੀਅਰਨ : ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਜਿਸ ਨੇ 1701 
ਈ. ਤੋ 1918 ਈ. ਤੱਕ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆ ਉਤੇ ਅਤੇ 1871 ਤੋਂ 1918 
ਈ. ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਥਾਸੀਲੋਂ 

ਨਾਮੀ ਸੋਲਰਨ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 

ਕਿ ਲਗਭਗ 800 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੇ ਹੈਚਿੰਗੈੱਨ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਾਬੀਅਨ ਐਲਪਸ ਵਿਚ ਸਟੱਟਗਾਰਟ ਤੋ ਲਗਭਗ 48 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਸੋਲਰਨ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਹੋਐੱਨ- 

ਟਸੋਲੀਅਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ` ਪਹਿਲੀ 

ਸ਼ਾਖਾ 1165 ਈ. ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਚੌਥੇ ਨੇ 
ਸਵਾਬੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਕੌਨਰਡ ਤੀਜੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਕਨੀਅਨ 
ਸ਼ਾਖਾ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਚੌਥੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਫਿਰ ਸੈਨ 1576 ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਐ'ਨਟਸੋਲੀਅਰਨ ਹੈਚਿੰਗੈੱਨ ਅਤੇ 
ਹੋਐੱਨਟਸੌਲੀਅਰਨ-ਸਿਗਮਰਿੰਗੈੱਨ ਬਣ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਦੌਵੇ' ਸਲਤ- 
ਨਤਾਂ ਮੁੜ 1849 ਈ. ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਐੱਨਟ- 

ਸੌਲੀਅਰਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ 
ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਛੇਵੇ' ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਿਜਿਸਮੰਡ ਲੇ 1915 



ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਸ਼ਿਲਿੰਗਜ਼ ਫਸਟ 

ਈ. ਵਿਚ ਬਰੈ'ਡਨ ਬਰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ 
ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੋਐੱਨਟਸੌਲੀਅਰਨਾਂ ਦੇ 
ਰਾਜ ਸਮੇ ਦੱਖਣ ਤੋ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਬਰੈ"ਡਨਬਰਗ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ 
ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਵਿਲਿਅਮ ` 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । 
ਸੰਨ 1701 ਵਿਚੁ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਤੀਜਾ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆ ਦਾ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । ਵਿਲੀਅਮ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਸੀ, 1872 ਈ. ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ । 
`ਸੰਨ 1918 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਚੌਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜਾ ਨੀਦਰਲੈੱਡਜ਼ ਭਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੌ ਹੀ _ਸਾਲ 
ਇਸਦੇ ਭਖ਼ਤ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਇਕ ਨਿਜੀ 
ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਮੈ, 14 : 312 

ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਸ਼ਿਲਿੰਗਜ਼ ਫਸਟ : ਇਸ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਰਮਨ 
ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ, 
1819 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੌਟਨਬਰਗ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 
ਇਸ ਦੇ ਔਕਲ 'ਕਲਾਡਵਿਗ' ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕ-ਭੜਕਾਉ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ 
ਰਿਹਾ _। ਇਹ _ਕੈਥੌਲਿਕ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ਾ, _ਨਰਮ-ਪੰਥੀ, 
ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਤੌਤਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ । ਇਸੇ 
ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮ ਸੀ । 

ਸੈਨ 1866 ਤੋ 1870 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾੜੇ ਇਹ ਬਿਸਮਾਰਕ _ਅਤੇ ਕਾਉਟਵਾਨ 
ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੌ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ । ਦੱਖਣੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਨਿਕ 
ਸਮਝੱਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਹੋਐੱਨਲੌਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜਰਮਨੀ 
ਕਾਨਫੈਡਰੋਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇ ਸਿਰਿਓ' ਅਸਰਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ 
ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਨੇ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ । 
ਸੈਨ 1868 ਵਿਚ ਜ਼ੋਲਰਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਸੈ'ਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ 
ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ ਦਾ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈ'ਟ) ਵੀ ਬਣਿਆ 

ਇਸ ਨੇ ਪੋਪ ਪਾਇਅਸ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦੇ ਰੁੜੀਵਾਦੀਆਂ 
ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 
ਹੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਪਰ੍ਹਸੀਆ ਪਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ 
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾ- 
ਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਉਪਰ“ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ 
ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ 
ਸੈਨ 1869 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੌਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 1870 ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਰ 
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ 
ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਦਕਾ ਸੈਨ 1871 ਵਿਚ ਬਾਵੇਰੀਆ 
ਜਰਮਨ ਰਾਜ (ਰਾਇਕ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਇਕਸਟਾਗ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੌਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ 
ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਲਿਬਰਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ _ਪਾਰਟੀ ਦਾ 

3842 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ । ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਰਮਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰੌਮਨ ਕੈਥੌਲਿਕ ਚਰਚ 

ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 

ਲਾਗ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼-ਮੰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਮੰਚ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋ ਯਸੂਹੀ ਸੈਸਥਾ 

ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ । 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੌ" ਇਲਾਵਾ ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਹੌਰ ਵੀ ਕਈ ਵਖ ਵਖ 

ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ । ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 1874 ਤੋ 1885 ਤਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ 

ਸਫੀਹ, 1878 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । 

1880 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੋ' ਲਈ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, 1884 ਤੋ 1894 ਤਕ _ 

ਇਹ ਐਲਸੇਸ ਲਾਰੇਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 

1894 ਤੋ 1900 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ 

ਅਹੁਦਾ ਸੋਭਾਲਿਆ । 

ਹੋਐੱਨਲੋਆ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 

ਐਲਫ੍ਰੈੱਡ ਵਾਨ ਟਰਪਿਟਜ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਰਡ ਵਾਨ ਬੂਲਾ ਜਿਹੇ ਹੌਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਪਰ _ਸਿਰਫਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮਪੰਥੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ 
ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਝ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਅਤ ਕੁਝ ਮਨੌ ਵਿਗਿਆਨਕ- 
ਪੱਖ ਤ` ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1897 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ । ਅੰਤੇ ਸੰਨ 1900 ਵਿਚ 

ਇਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ । 6 ਜੁਲਾਈ, 1901 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰ'ਡ 

ਗਗਾਜ਼ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ .--ਐਨ. ਅਮੈ, 14 : 284 ; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ, 5 : 974 

ਹੋਇਸ, ਥੀਓਡੋਰ : ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ 
ਨਵਾਂ ਸੈਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋ, ਇਸ 

ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਗਣਤੌਤਰਾਤਮਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੇਖਕ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼- 

ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 1884 ਨੂੰ ਬਰੈੱਕਨਹਾਈਮ (ਪੱਛਮੀ 
ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਮਿਊਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੌ ਸੈਨ 1905 

ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 

ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਾ 
ਰਿਹਾ । ਵਾਈਮਰ ਕਾਲ ਸਮੇ ਜਰਮਨ ਡੈਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਬਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸੈਨ 1924 ਤੋਂ` 1928 ਤੱਕ ਅਤੇ 1930 ਤੋ 

1933 ਤੱਕ ਰੀਕਸਟੈਗ (ਫੈਡਰਲ ਲੌਅਰ ਹਾਉਸ) ਦਾ ਮੈ'ਬਰ ਰਿਹਾ । 
ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ 
ਜਰਮਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਸੌਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸੈਨ 1946 ਵਿਚ ਫ਼੍ਰੀ ਡੈਮੌਜ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨ 1949 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 

ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੌ ਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 
ਫੈਡਰਲ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੈਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ । ਸਤੰਬਰ 12, ਸੈਨ 
1949 ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਨਵੇ ਬਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ 

ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1959 ਤੱਕ ਇਸੇ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 

(ਰੀਟਾਇਰ ਹੌਣ ਤੱਕ) ਰਿਹਾ । 
132 ਦਸੰਬਰ, 1963 ਈ. 

ਹੌ ਗਈ । 
ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 22 

ਹੋਸ਼ੈਗਾਬਾਦ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਫਿਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ 
ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹੌਰ, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਨਿਮਾੜ 

੮ 

ਨੂੰ ਸਟੱਟਗਾਰਟ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤ 



/ਜਿਲਦਾਡੋਵੀ' 
ਦੱਖੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਤ੍ਰਲ ਅਤੇਪੂਰਬੰਮਵਚਾ'ਨੇਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ “ਹਨ 

ਜ਼ਿੱਲਹ ਦੀ “ਰਲ ਰੈਂਬੋਖਾ "10:01 “ਵੀ ਬਿ. '੧।ਵੈਜਿਤਾ ਆਬਾਦੀ 
0੪੩ ਉਤੇ $ (ਕ੍ਰਝਰ] ) ਹੈਂ 3 ਜ਼ਿੱਲ੍ਹਾਮਇਕ ਪੱਟੀ ਦੀਂ-ਸ਼ੇਕਲ ਵਿੰਚ ਹੈ 
ਜਿਸੇਵਿੰਚ ਨੇਰੇਂਬੰਦਾਂਵਾਦੀ”ਦੀ 'ਰੰਠੇਲਾਹਿੱਸਾਂ'ਔਤਾਦੱਖੱਣੀਂ <ਰੋਂਢਾ ਦੈ 
ਸਥਿੱਭਾਂਸੌਤਯ੍ਰਝਾ 'ਦਾਪੇਰਾਂੜੀਂਇਲਾਕਾਂ 'ਸ਼ੰਮਲ ਹੈ //'ਨੌਰੱਬੱਦਾਂ ਦੌਰਿਆਂ 

ਮੰਜਿਲ ਦੀਉੱਭਰੀ “ਸਰਹੱਦ “ਬਣਾਂਉਦ£< ਹੈ” ਨੌਰਬਦੰਦ ਚਰਿਆਂ= ਦੇ 

ਉਿੱਤਚਾਵਿ ਰੈ ਵਿਧਿੰਮੀਰਲਾਂਮਹਾੜੀਆਂ=ਹਨੇ? ਦੱਬਣ ਵਿੱਚੰ 'ਸੱਤਪੁੜਾ 
ਪੰਹਾਂਤੀਆਂ ਦੰਆਂਦਲੇਂੜੀਆਂਵ਼ਾਦੀ” ਦੇ ' ਸੇਮਾਂਤਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਨ 
'ਦੱਖੋਣ ਪ੍ਰ ਹੋ ਵਿਚ“ਪੰਚੰਮੜੀ” 'ਜਾਂ“#ਚਾਦੇਉ'ਧੇਰਾੜੀਆਂ” “ਦਾ ਖੰਡ 'ਸ਼ਾਂਸਲ 

ਹੈ ਤੈ ਸੱਤ ਤੇ /ੜਾ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਦੀ ਉਚਾਈ ੪ ਉ ਮੀ 'ਤੋਦਵੀ ਵਧ” 'ਚੱਲੀ 

ਵੀਰ ੬ ਵਧ ਪਰੀਆਂ ਰ੍ ਿਖਂ-ੈਨ ਜੋਤ 
ਵਿੱਚ“ਮੁੰਖੇ ਨੱਚੀਆਂ ਟੀ ਨੂੰ ਹਬ'ਵਲੁੰ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਸੰਗਾਬਾਦ ਨੂੰ 
ਨੌਰੌਸੈਘੰਪਰ ਤੈ ਤੈਂਵਖ 'ਕੇਚੈਂਦੀ ਹੈ” ਤੇ ਤਵਾ ਹੋਸੰਗਾਂਬੀਂਦ ਜਤ ਬਰ 
ਦੀ ਵੰਰੰਦੀ ਹੈਂ ਗੌਜੀਲੇ' ਸਿਊਨੀਂ-ਮਾਲੰਵਾਂ ਅੰ ਹਦ ਨੂ ਵੱਖ ਕਰਦ 
ਹੈਂ ਅਤੇ ਪੱਛੇਮੇ' ਵਿਚੋਂ 'ਫੰਕਾ'ਹੈਂ” ਇਹਾਨੰਦੀਆੰ ਰਣ ਵਿਚ 
ਭਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਲਿਆਉ' ਆ ਸੀ “ਕਸੋਫੀ ਦਰ'ਤੀਕ 
ਜੱਸੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ'ਢਿੰਦੀਆਂ'ਰੈਲ੍ਹੇ। “£% '2੧' ਇ 
“0. ਜ਼ੰਲਹਦਮਂਦਾਨੀਂ ਰਿੱਜੋਂ ਵਿੱਚੇ ਜਲਢੰ ਸਿੱਟ ਹੈਂ ਜਿੰਮ 
ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਭੂੰਰੀ ਚੱਕਿੰਨੀਂਮਿਟ ਮਿੱਲੀ ਰੌਈਂ ਹੋ ?': 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਦੀਆਂ' ਪਹਾਂੜੀਆਂ "ਜੰਗਲਾਂ “ਨਾਲ 
ਦੈੱਕੀਆਂ-ਹੋਈਆਂ ਚੌਨੇ ਜੌਂਰਿਕਾਂਰ ਅਧੀਨੇ ਠਨੋਨੀ ਸਾਗੋਵੁੱੋ?ਯਜਾਜ, 
ਹੱਲੰਦੂ! ਝਿੰਨੇਸਾਨ ਬਿਜੰਜਲਾਅੰਤੇ ਉਚ ਨ੍ਹਾਂ: ਜ਼ੰਗਲਾਂ 
ਫਿਚ।ਵਧੈਰੇਜਨ॥ ਤੀ ਨਾਦ 5ਉਜਾਲ)? !ਲਲਿ££ 'ਨਾਏ ਝਦੀ 'ਨਟ 

“ਦੀ ਇਥੋ-ਦ'ਐਗਲ ਨ ਸ਼ਿਕਛਰਨੀਲਟਡਰੇ ਹਪਛੇ ।ਚਨ। 'ਬੋਰੀਇਅਤੇ 

ਠਾਜ਼ਾਗ਼ੋਰਾੀ 'ਖੇਤਰ£ਵਿੱਚਜੋਗਲੀਮਸੀਨ੍ਹ ਅਤੇ 'ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ :ਵਾੱਲੇ 

ਪੜਨ ਕਿਲ ਬੁਲਚੀਤੇ ਅਗੇ ਅਜ਼ ਟੇਹਿਰਨ-ਮਿਲਲੇ-ਰੁਨ। 
(੨੬ ਧੌਸੰਗਾਬਾਦ; ਕਜ੍ਬੇ, ਵਿਚ ਸੁਯ੍ਨਾਠਾ ਵਢਰ਼ਖ੧੮੭5 ਲਤ: ਹ੍ਰੰਲੀ 
ਹਿਅਡੇਤਇਿਨੀ ਜ਼ੀ ਵਰਖਾ;ਸਾਗੇ ਮੈਨ ਦੀ ਔਸਤ ਫੁਰੇਖ ਹੈ ਪਹੁਲ: 
ੜੀਅ£ ਉਥੇ: ਭੀ. ਵਰਖਨ,ਨੰਲ਼ੀ ਹੈ॥(ਇਿਥੋਟ ਲੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਸਿਰ੍ਤਮੰਦ। 

ਰੈਸ਼ਜਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਜਿਨ ਸੁਰਫ-ਰੋਜਿੰਢੇ ਸਨ /ਮਜ਼ ਰਤ ਨੂੰ ਲੰਢ 
ਬਜੁੜਾ;ਹੈਦੀ;ਹੈ (ਤੇ :ਤੇਜ਼ ਪੰਠਾਂ) ਚਲੁਦੀਆਂ।ਚੁਨ। ਨ( ੨1:-- ਸਿ 

(/ $ ਕਈਕ, 'ਬਾਜਰਾ,? ਫ਼੍ਲੀਦਾਂਰ : ਫ਼ਸਲ 2ੜੇਲ- ਏ; 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ: “ਨ15ਲ੨॥੭ 

੧ ।ਇਥੇ-ਹਾਂ ਮਕਿ(ਗਲਾਬਨ; 

ਰੌਗਾਈ, ਪਿਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਣਾਈ, ਕਾਗ਼ੰਜ; ਨਬਿਆਰੀ ਕਿਰਨਲ੍ੋ: 

ਟਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆ ਸਨ ਗਿਆਰਾਂ” ̀ਕਰਨਾ ਇਥੋ 

ਦੇ:ਸਥਨਕ ,ਉਛੁਯੌਗ-ਹਨ0(.-- ੬1੧੦ ਨੇ%ਲ 

ਨ।ਢੌਸ਼ੋਗਾਬਾਲ਼ਨ/ਸ਼ਹਾਗਖੁਰ? ਹਮਿਉਰੀਅਲਵਾ£ ਹਾਜ਼ਦਾ ਬਰਸ 
ਅਜੇ ਰੱਉਮਣੀ, ਇਥੋ; ਦੇਨਪ੍ਰਸ਼ਿੱਧਜਸ਼ੜੇ.ਹਨ ':-ਲੌਲਗਾਬਾਦ਼ ਜਿਥੈ ਛਾ: 

ਹਮ ਫੈ੧$੧੧ ਲਏ ਲਭ ਏਮ/ ਨ &ਖ਼ਾੜ ਲੇ 

ਰੈ ਅੱਿਤਿਹੇਸ“=ਮਚਰ ਫਿਆਂ 'ਦੇਹਸ਼ਲੋਦਤਾਂ ਨਪਰਿਲਾਂ?ਪੰਜ਼ਲ੍ਹੇ ' “ਦੇ? 
ਇੰਤਿਗਾੀਸ਼ ਬਾਰੈਬਹੁਤ-ਘੱਟ-ਪਤਾਬਜ>। ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਇਹ ਰੈ ਕਿ 
ਹੌਸ਼ੰਗਾਂਬਾਦ' ਦੇ ਜਲ੍ਹੇ/ਦਾਂ ਨਾਂਮਾਲ=ੇ ਦੋ: ਦੂਜੇ ਸਬੀਦਸ਼ਾਹਨਸੁਲਤਾਲ£ 
ਰੌਸੰਗਾਂਸ਼ਾਹਗ਼ੌਰੀ-(ਜਿਸ ਨੋ ੩0ਨਨੰਡੋ" ੬94 ਤੱਕ: ਰਾਜੰ।ਕੀਂਡਾਂ)' 

ਦੇ) ਨਾਂ ਬਿੱਛੇ।ਰਥਿਆ'ਗਿਅਨ£ ਅੰਕਬਰ ਦੇ: ਰਾਜਨਕਾਲ : ਦੌਗਾੰਨਂ ੭ਇਸ'' 
ਉਛੋਮ੍ਰੰਗਲਦੌਜਾਂ ਹਦਾ/ ਕਬਜ਼ਾੀਰਿਹ£ ਕੁਝ? ਕਾਂਰਨ£ਡੌ' ।ਇਹ'/ਖਤਏ 

'ਦਲਿ 

੍ ਬੀਜ਼ਅਤੇ? ਕਪਾਰੀ 

ਤ॥੧/ -: 
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ਰ ਵਰ ਹਰੇ 'ਸਲਾ ਲਿਆਂ । ਮਿਨੇਧ?98ਵਿੰਚਕਾਰ 

ਮਗੌਂਜ਼ੂਰ 

ਲੰਗਦਾ ਹੋਂ=ਕਿ ਜ਼ਿੱਲ੍ਹੰਦੇ "ਪ੍ਰਰਬੀ ਰਿੱਸੇ' ਨੂੰ ਮਰਸਲੈਮਾਨ£ ਨੇ£ਕਦੇਵੀ 

ਜਿੱਤਿਆਨੈਹੀਦਸੀਂ ।? ਮੌਗਲ' ਜੱਜ ਦੀਆਂ” ਢਰੰਦੀਆਂ-ਕਲਾ- ੨ਸੀਟੀ 

ਸਹ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਫਿਰੇ ਗੱਡ ਖ਼ਾਨੰਦਾਂਨ ਦ ਅੰਧੀਨਿ'ਚਲਾਂ”ਗਿਆਂ ਜੋ' ਸ਼ਾਂਇੰਦ 

(ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਨ ?ਜਠਾਰ੍ਹੰਵੀਂ ਦੀ ਵਿਚ” ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ “ਦਾਂ 
ਕੇਂਦੌਰੀ ਰਿੱਸਾਂ ਦੇਊਗੜ੍ਹੇਂ ਵੱਸ਼ਾਂਦੇ ਇੱਲਾਂਕਿਆਂ ਾਂਭਾਗਸੀ” “ਅਤੇ ਪੱਛਮ 

ਹਿਤ ਮਾਂ ਖਬੀਲਿੰ? ਦੇ-ਛੰਟੋਂ ਛੌਟੋ 'ਮੋਧੰਦਾਂਰੇ'ਸਨੈ% 
ਵਰ ਦੈ'ਲਗਭੇਰ 'ਭੁਪਾਂਲੈ ਐਾਨੰਦਾਂਨ ' ਦੈ ਬਰ ਦਸੰਤ ਮੁਰੰਸੰਦੇ 

ਆਦੁ 'ਦੇ'ਕੋਸੰਬੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕਬੇਜ ਕਰੋਂ ਲਿਆਂ ਐਤੇ'ਇੱਸ ਦੇ'ਨਾਂਲ 
ਪਾਲ 

ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਵਿਚੋ'ਲੌਰਾਈਆਂ ਹੌਣੀਆੰ ਸ਼ੁਰੂ ? ਹੈ” ਗਈਆਂ 

ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀਹ' 'ਜਾਂਲ/ਤੀਕ” ਚੰਲਦੀਐਂ ''ਚੰਰੀਆਂ ॥` 

ਉਸ ਸਾਲ ਹੌਸ਼ੰਗਾਬਾਦਾਂਉਤੋਂ' ਨਾੰਪਰਾਂਦੀ ਸੋਨੀ! ਨੇਂਕਬਚਂ ਕਰੈ ਲਿਆ 

ਪਰ 1890 ਵਿਚ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ੰਸਧੇ 'ਵੰਜ਼ੀਰ'ਵੌਜ਼ੀਰੇ 'ਮੰਹੌਮਦ' ਨੇ ਮੂੜ 
ਇਮ ਉਤ'ਕਕੰਜਾਂ ਕਰ ਆਂ ਨ ਰਬ ਟੂ ਰਬ 'ਦੇ ਦੱ ਉਦਰ 

ਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਖੀਰ 180 ਵੱ ਮੰ” ਅਧੀਨ ਚੋਲੋ 

ਰਤ ਉਨ ਜੋ ਹੈਂ ਆਓ ਰੰ (ਹੀਰ ਚੀ” ਲੂਣਮਾਂਰ 
ਹੇ ਹਦ ਵਰ ਹਿੰ ਮੰ । 

ਰਾਜ 9 ਪੈ 
ਨੰ ਕ ਨਗ ੨੧0੬ ਦੂ 004 ਆ ਇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਦੱ 

ਜਉ ਗਿਆ! , ਇਸ ,ਸਮਝੇਤੇ ਦੀ 185 ਦੀ ਸੰਧੀ 
ਬਰ 0। ੪ [ਉਊ 9011 .£ '$ 002 451 

ਨੂ ,1860 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ 
(ਜਤ ਜਦ! ਦਏ .।ਊ 09843 

ਉਝ, 'ਫਮ , ਰਨ ਨੂੰਤੂ, #ਝ 
, ਝ, ਇੰਪ ਗ ਇੰਡੋ 132 199” 

ਹੂ 1 ਦੇ ਦਮ ਬੂਨਨ ਪਦ 6੯ % ਇਹ 

ਨ ਹਜ ਦਾ 
'ਲਡ ਹੋਸ਼ੋਗਬਾਦ,: । 20 -ਵਝਰਤੁ;ਏ। ਕੱ “ ਮਦ ਓ॥ ਹੀ 

ਸਰ ਹੈ,ਜੋ ਨਲਬੂਦਾ ਦੁਕਿਿ। ਦੇ ੁੱਖਣੀ-ਜਦੇ <ਉਤੇ ਦਿ (ਹੈ ਉ 
ਗੇਲ-ਰਾਹੀ' ਇਹ ਭ੍ਰਪਾਲ-ਅਤੇ,ਇਟਾਜਸੀ;ਨਾ ਕਰਕ ਜਲਿ; ਹੈ, ਕਿਤ 

ਕਿਹਾ ਜਦਹਾ.ਹੈ। ਕਿ ਮੂਲਵੇ ਦੂ ਕੋਕ ਨ) ;ਇਕ.ਜੇ ਨ 

ਨੰ.ਨਵੀ' ਸਦੀ ਵ਼ਿਚਤਰਬਾਦਨਾਤਾਹਨ। (ਨ 180%-ਵਿਧ ਕਿਸ, 
ਉਤੇ(ਡੂਆਾਲ ,ਦੇ, ਜੇ -ਦ੧ ਕਬਜ਼ਾ ਜੌਂ ਨਾ ਇਸਚੀ, ਜਿ ਮਹੱਤ, 
ਪਹਿਲ ਨਾਲ. ਵਧ ਗਈ ।।ਉਸ.ਸ੍ਮੇ:,ੜੋ' ਲੈ: ਰੇਦਟਸਨੇ 1818੦ ਵਿਚਿ, 

ਇਸ ਉਤੇ ਅੰਗੁਜ਼ੇਜ਼ੀਂ.ਦੇਅਧਿ੍ਰਾਰ; ਹੋ।,ਜੁਣਟਤੀਜ;੮,ਇਥੇ, ਮੰਰ੍ਰ/ਫਿਆ, 

ਅਤੇ,ਭੁਪਲ.ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਵਿਚਗ੍ਹਾਰ੍ਕਈ.ਲੜ੍ਹਾਈਆਂ ,ਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । 

ਇਹੁ,ਜ਼ਹਿਰੁ ਕਦੇ.ਵੀਵੱਡੂ, ਵਪਾਰਕ, ਕੇਦਰ ਨੀ!., ਬੁਣ,,.. ਕਿਮ 

ਇਸਦੀ. ਥੋੜ੍ਹੀ ,ਬਹੁਤ,ਮਜ਼ੱਤਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਗੱਲ!,ਕਰੂਨ ਹੀ, ਹੈ ਇਜ, 

ਤਾਂ. ਇਹ.ਕਿ੍:ਇਸੇ. ਨਾਂ ਦੇ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦ! ਸ਼ਦੁਰ-ਮੁਕਾਮ ਰਿ ॥ ਜੇ, ਇਹ ਕਿ., 

ਇਥੇ.ਰੇਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਚਾਜ਼ੀਂਦਆਵਾਜਈ੍ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹੰ-ਹੋ: ਸਕ੍ਦ਼ੀ ੦ 

ਸੈਨ1867.ਵਿਚ ਇਥੋ:। ਮਿਉਸਖਲ :ਕਮੇਟੀ; ਸਥਾਪਤ; ਜੋਈ.।(੪ 

1918 ਟਵਿਚ-' ;ਪਲੌਗ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂ'ਜ਼ਾ।.ਦੀਂ :- ਬੀਮਾਰੀ ਉ ਹ 

ਨਹੁਲ.ਇਥੋਂ: ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ-ਵਸਨੀਕ ਖ਼ਰ-ਗਏ ।;; ਕਪੁੜਾ,ਬਣਨ੍! ਅੜੇ;। 

ਰੰਗੁਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਲ;ਦੇ।,ਬਰਤਣ ਸ਼ਲਾਉਣ:ਇਥੋਂ ਦੇ.ਹੌਰ' “ਬੰਤ ਹਨ੍ ਓ 

ਆਬਾਦੀ--26,300 (1981) 

66 23? 25" ਉ.;ਵਿਥ.. 77%੬0/.ਪੂ. ਲੈਬ; ਨ; 

ਵਗ ਘਦਨੁਰੈਨੋ, ਬ੍ਰਿ. ਇ :;786ਊ (ਪਗ. ਇੰਡ..13 317 ਨ 

'ਵ(ਚੌਸੂਰ ਝਾਮਿਲਨਾਡ੍ਹ ਜ਼ਾਜ਼ਵਿਜ਼ ਦਇਲ਼ੋਂ ਰੀ.ਨਾਂ 'ਉਪਮੰਡਲ , ਨ 

ਤੇ ਤਅੱਲੁਕੇ ਦਾ ਇਹ।ਸੰਵ਼ਰ-ਮੁਜ਼ਾਮ-ਹੈ ਜੋ-ਬੈਗਲੌਗ ਤੋਂ 40 ਕਿਹ ਸੀ,5 

ਦੇ(ਫ਼ਮਲੇ' ਤੇ“ਵਾਕਿਮ:ਰੈ ॥ ਸ਼ਹਿਗ: ਦੇ ਮ਼ੈੱਲਅ ਵਲ; ਇਕ, ਪੁਰਾਣਾ 

ਕਿਲਰ ਰੈਜ਼ਸ਼ਵ; ਜ਼ਿਕਰ ਟੀਖ੍ਰ ਜ਼ਲਤਾਨ ਜਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੜ੍ਹਾਸ, 
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ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਮੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਪੁ ਵਾਸਤੇ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਟੀਪੂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, 1791 ਵਿਚ 

ਲਾਰਡ ਕਾਂਰਨਵਾਲਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਇਥੋਂ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸਨ । ਜਦੋ ਹੌਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ 
ਕੁਲੈਕਟਰ, ਮਿਸਟਰ ਬਰੈੱਟ (1859-62) ਨੇ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ 
ਬੰਗਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ" ਦੇ ਲੌਕੀ ਕਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ 

ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਮ੍ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਿਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ 1875 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ । 

ਆਬਾਦੀ--16,575 (1971) 
13? 44" ਉ. ਵਿਥ.; 77” 50' ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 13 : 205 

ਹੋਰੌਕਮ : ਰੋਹੌਕਮ ਹੀਲਾ ਤੇ ਸਾਲਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 
ਉਤੇ ਅਰਧ ਬੈਜਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋਂ` 1400 
ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ 
ਇਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 
ਐਰੀਜ਼ੌਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ 
ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਲ 300 ਈ. ਪੂ. ਤੋਂ 500 ਈ. 

ਤੱਕ; ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਲ 500 ਈ. ਤੌ 900 ਈ. ਤੱਕ; ਗਤੀਹੀਣ 

ਕਾਲ 900 ਈ' ਤੋ 1100 ਈ. ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਤਮ ਕਾਲ 1100 ਈ. 
ਤੋਂ 1400 ਈ. ਤੱਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ 

ਵਿਚ ਹੌਹੌਕਮ ਲੌਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘੱਟ-ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੌਏ ਪੁੱਟਕੇ, ਲਕੜ ਆਦਿ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । 
ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੌਤੀ ਉਤੇ, ਜੰਗਲੀ ਫ਼ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 
ਉਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਝ ਛੌਟੇ ਮੌਟੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਭਾਵੇ” 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਝ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਲ 
ਵਿਚ ਹੀ ਹੀਲਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ" ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 
ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰ ਕਢੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੌਹੋਕਮ 

ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਖੋਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ 

ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ । 

ਹੋਹੌਕਮ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । ਟੋਏਨ੍ਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਧਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ 
ਸਨ, ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਹੌਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਲਗਭਗ 700 

ਈ. ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚੌੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੂ ਕਰ 
` ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ । ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 

ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਪਾਸੋ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ 
ਸਿਖ ਲਏ ਸਨ । ੍ 

ਗ਼ਤੀਹੀਣ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਏ 
ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਟੋਏ ਪੁਟ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

ਅਨਾਜ ਅੰਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਿੰਚਾਈ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ, 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਮੌਮ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਬਣਾਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਘੋਟੀਆਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ । 
ਹੋਹੋਕਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਤਮ ਕਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਐਨਾਸਾਜ਼ੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਸਾਲਾਡੋ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦਾ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਣਾ ਸੀ । ਇਹ_ ਲੌਕ ਸਾਲਟ ਦਰਿਆ ਦੇ 

ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਹੌਹੌਕਮ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੌਪ 

ਹੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੌਂ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਹੋਕਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ 
ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਪਿਆ । ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਕਈ ਮੌਜ਼ਲੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇ ਘਰ ਬਣਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ । 

ਫ਼ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਕੈਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੌਗਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਜੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ 

ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ । ਚੌਧਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮ 

ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ । ਸਾਲਟ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਮੀਲ 

ਲੰਬੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਝ ਬੇਕਾਰ 
ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 30ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ 

ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । 
ਕੁਝ ਅਨਜਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਰੌਕਮ ਸੱਭਿਅਤਾ 15ਵੀ' ਸਦੀ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੋਰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਥੋ" ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀਮਾ 
ਅਤੇ ਪਾਪਾਗੋ ਲੌਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਹੌਕਮ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਹ ਨੰ ̀ 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ 5 : 84 

ਹਕਸਮੂਰ, _ਨਿਕੋਲਾਸ : ਕਰਿਸਟੌਫਰ ਰੈੱਨ ਅਤੇ ਸਰ ਜਾਂਨ 
ਵੈਨਬਰ੍ੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾ= 

ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਮਾਰਤ 
ਉਸਰੀਏ ਦਾ ਜਨਮ 1661 ਨੂੰ ਈਸਟ-ਡਰਾਟਨ, ਨੌਟਿੰਗੈਮਸ਼ਿਰ ਵਿਖੇ 

ਹੋਇਆ ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਿਸਟੋਫਰ ਰੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਇਹ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੇ ਵਿਖੋ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ (1734-45) 
ਬਣਾਏ ਗਏ । ਸੰਨ 1693 ਤੌ ਇਸ ਨੇ ਆਕਸਫੌਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਿਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ । ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਚਾਰ ਚਰਚਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 
ਕੀਤਾ ਸੀ--ਸੇੱਟ ਐਨੇ ਲਾਈਮ ਹਾਊਸ (1714-30); ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ- 
ਇਨ-ਦੀ-ਈਸਟ (1714-99), ਸੇੱਟ ਮੇਰੀ ਵਰਲਨਾਥ (1716-24) 
ਅਤੇ ਕਰਿਸਟ ਚਰਚ, ਸਪਿਟਲਫੀਲਡਜ਼ (1714-29)। 

24/35 ਮਾਰਚ, 1736 ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਮਿਨਸਟਰ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੋ 
ਇਸ ਦੀ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ_ ਮਾ. 4 : 960 

ਹੋਕਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 2 ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੁਪ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੀਸੌ-ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 27 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ । ਯੂਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੌਮੋ ਦੀਆਂ ਛੇ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਲਾਈਨਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਟਲਾਪਨੈਕਨ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀਕਾਕੇ, ਸ਼ਾਸਤੱਨ, ਯਾਨੱਨ, ਚਿੱਮਰੀਕੌਂ, ਵਾਸ਼ੋ, ਕੱਰਾਕ 

ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ 

ਇਕ ਦੀ ਇਕੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ,200 

ਤੋ ਵਧ ਨਹੀ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਮ ਵਿਖੋਂ 2000 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੌਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਸੌ ਅਮਰੀਕਨ ਟਲਾਪਨੈਕਨ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34,000 ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ । 

ਹੌਕਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੌਜਕ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕ ਅਕਸਰ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਕਈ 
ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਨੇ ਔਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਹੌਕਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਬਹੁ-ਸਮਾਸੀ ਵੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯਾਂਨਾ 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਂ । ਕੁਝ ਵਾਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ 

ਨਹੀ' ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪਕ ਨਹੀ ਹਨ । ਯਾਂਨਾ ਭਾਸ਼ਾ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪਭਾਖਾ 
ਹਨ--ਇਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੀ 

ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ । 
ਹ, ਪੁ.-ਐਨ. ਬਿਰਿ, ਮਾ, 5 : 85 

ਹੋਗਾਰਥ, ਡੇਵਿਡ ਜਾਰਜ : ਅਸਮੋਲੀਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਕਸਫੌਰਡ 
(1909-27) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਰਟਨ-ਅਪਾਨ- 
ਹੈਬਰ; ਲਿੰਗਕਨਸ਼ਿਰ ਵਿਖੋ ੭23 ਮਈ, 1862 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਤੱਤਵੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ 
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 1900 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਂਸੱਸ 
ਕਰੀਟ ਅਤੇ 1904-1905 ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਐਫੇਸੱਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 

ਆਰਟੀਜ਼ਹਾ ਦੇ ਮੈਦਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਸੰਨ 1908 ਵਿਚ 
“$#ਟ .4708077 24707156 2 22586" `ਠਾਸੀ ਪੁਸਤਕ 

ਲਿਖੀ । ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1911 ਵਿਚ ਕਾਰਮੈਮਿਸ ਵਿਖੋ 'ਹਿੱਤੀ 
ਸੱਭਿਅਤਾ' ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ _ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ 
ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨ 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੌਰਟ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ । ਔਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਨ 1915 ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 

ਟੀ. ਈ. ਲਾਰੈੱਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1919 

ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਰੇਜ਼ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਇਸ ਨੇ ਹਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਟ 
ਦੀਆਂ ਅਸਮੌਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਹਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਜ਼-1930 ਅਤੇ ਕਿੰਗਜ਼ 
ਆਫ਼ ਦੀ ਹਿਟੀਟੀ-1926 ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ । 
ਇਸ ਦੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ''ਫਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕਾਲਰ 
ਇਨ ਲੀਵੈ'ਟ" (1886) ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.-ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ,11 : 5:81 

ਹੋਚੀ ਮਿਨ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਈ 1890 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 
ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ _ਕੀਐੱਮ ਲੀਐੱਨ ਵਿਖੋ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਘਰ ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉ ਅੰਗ੍ਰ ਯੈਨ ਸਿਨ ਹੂਈ ਸੀ । ਹੌਚੀ 
ਮਿਨ੍ਹ ਨਾਮ ਇਸਨੈ 1940 ਵਿਚ ਰਖਿਆ । ਰੋਚੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 
ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੌਟੀ ਉਮਰੇਂ 
ਸਰ੍ਰਲ ਨਾਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ 14 ਤੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 
ਇਸਨੂੰ ਹਿਉ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਖ਼ਿਲਿਆ । ਫੈਨ 

4387 ਰੌਚੀ ਮਿਨ੍ਹ 

ਥੀਟ ਵਿਖੇ ਇਸਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋ ਸਾਇਗਾਓ” 

ਵਿਖੋ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਿਆ । 1911 

[ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵਰਾਂਸੀਸੀ 

ਸਟੀਮਰ ਵਿਚ ਬਾਵਰਚੀ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪਿਆ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾਂ 
ਹੌਇਆ 1917 ਵਿਚ ਇਹ 
ਪੈਰਿਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਫਰਾਂਸ _ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌ 

ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਵੀਅਤਨਾ= 

ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਟੌਲੋ ਨੂੰ 

ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ 
ਸੋਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 

ਹੋਈ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਪੀਸ ਕਾਨ- 

ਹੌਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਨ੍ਮਾ- 

ਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਠ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਂ । ਇਸ 

ਅਪੀਲ ਦਾ ਭਾਵੇ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਾਂ 
ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 

ਕੀਤਾ । ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ` ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ 

ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੱਧ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ 'ਲੀ-ਪਾਰੀਆ' ਕਢਣਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 1933 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1934 ਵਿਚ 
17 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੌਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀ` ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ 

ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਰ੍ 

ਦਸੰਬਰ, 1934 ਵਿਚ ਲੀ ਥੂਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੈਨਟਨ 
ਜਾ ਕੇ ਧਾਨ੍ਹ ਨਿਐਨ ਕੈਚ ਮੈਨ੍ਹ ਡੰਗ ਚੀ ਹੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀਅਤ- 

ਨਾਮੀ ਕੌਮੀ ਅੰਦੌਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇਂ ਮੁਲਕ ਤੇ 

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ । ਇੰਜ ਕੈਨਟਨ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਦੀ 
ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ' ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਵਿਚ 
ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੈੱਕ ਨੇ ਕੈਨਟਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦ= 
ਚੀਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਤਾਂ ਹੌਚੀ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਰਣ . 
ਲਈ । 1928 ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾ= 

ਇੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਸਲਜ਼, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਮ (ਥਾਈਲੈਂਡ) 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ । 

ਥਾਨ੍ਹ ਨਿਐਨ ਦੇ ਮੈ'ਥਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦ- 
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 
ਹਨੋਈ ਹਿਉ, ਅਤੇ ਸਾਇਗਾਉਂ' ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰ੍ਹ; 
ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਰੋਚੀ ਆਪਣੇ ਕਰਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੇਖਦਾ 

ਹੋਇਆ ਸਿਆਮ ਤੌਂ“ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 1920 ਨੂੰ 
ਇਸਨੇਂ:ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰ੍ਰਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । 



ਇਨ ਵਖਾਂਵਖੰ ਬਮਿਊਨਿਸਟ  ਪਲਿਖ ਦਾਗ ਗਜ ਨਮਿਤ ਨ% ਹੌਜੋਠੀਆਂ 2ਸਵਿਹਪੰਜਥਿ ਰਾਜ ਦੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵ਼ਿਚ 

ਸੀ ਈ'  ਤੰਰਿਸੀਲੰ ਬਟਾਲਾ ਦ ਇਕ” ਪਿੰਡ/ਹੈ-ਜਿਸ੍ਹੰ ਤੋ-ਲਗਭਗ(ਇਕਮਕਿ::ਖੀ 
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ. 
ਬਾਰਨ ਤੋਂ...ਗੁਰ ਤੈ-ਬਾਗੂ, (ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ) ਜਦ ਇਸ੍ਹ,ਤ੍ਿਰਾਜੇ,,ਸਨ । 
ਇਸ਼ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨਾਲ-99;ਘੁਸ਼ੁ!ਉੱ-, ਤਲਰੀਨ 8 ॥ਮਾਉ', ਇਥੇ ਅਤੇ, 
_ਪੰਜ਼ਘਮਾਉ? ਭਾਲੇਫਲ-ਪਿੰਡ.ਵ੍ਿ),ਹੈ,। ਜ਼ੇਲਵੇ ਨਸਲ ਨ ਸਾ 
ਇਹਤ ਉੱਡਰ: ਵੱਲ: ਸਾਵੇ, ਪੰਜੰਕਣਖ਼ੀ,.ਢੇ ਕਰੀ; ਦਿਸ 1 

ਨਿਤ ਵਿੱਚ ਸਕ ੮ ਪੰਰੁੰਚ ਰਿ । 1938 ਵਿਚ ਇਹ ਨ ਪਾ 

1 ਗਿੰਆਂ'।1946”ਵਿਰ ਜੇਚ ਫਰੁ ਜਰਮਨੀ ਕੱਲ” ਹਾਰ ਗਿਆ. .,. ਰੋਡੀ (ਰਾਜਾ) ?ਇਹ. ਕਾਦਰ ਵਰ ਤਾ ਰੀ ਣਾ ਹਂਚੀ ਅਤੇ “ਉਂਜਦੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ̀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈੱ-ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿ ਇਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਰ,ਹੈ। ਚਾਹਿਆ: ਜੈਨੰਵਰੀ,1941 ਵਿ : ਇਹ. ਆਪਣੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ _ ਰਾਜੂ, ਸੀ. ।; .ਇਕ ਵਾਰੀ. ;੍ਰਸਾਲੂ 
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚੇ “ਦਾਖ਼ਲਾਂ ਰੋ ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ `ਸੈਗਠਨ ਦੀ ਜਿਪ ਧੀ ਸੀ, ਨੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ; 

ਹੀ । ਝ 11 ਨੀਹ'ਰਥੀ 1 ਚੀਨੇ” ਦੇ ਚਿਆਂਗ 'ਸ਼ੈਕ ਨੌ ਹੌਚੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨੇ, ਬਕ-ਹੀਰੇ,ਹੁਰਲ ਨ੍੍ਨੂੰ ਰਹਿਆ ਤੌ 
ਕੀਂਤੀ ਅਤੇ 'ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਂ । 18 ਮਹੀਨੇਂ' ਇਹ ਚੀਨ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ । ਹੀਰੇ ਹਰਨ ਠੇ ਸਿਸ ਸਿ 
ਵਿਚ'ਕੈਦ'ਰਿਹਾ।'ਇਸੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਨੌਟੇ 
ਬੁੱਕ,ਫ਼ਜਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ''ਲਿਖੀ। ਇਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਲੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ 
ਦੇ:=ਚਿਆਂਗ 'ਗਲੂਈ! ਦੀ - ਸਹਾਇੜਾ:ਨਾਲ-ਹੌਚੀ: ਨੂੰ: “ਰਿੱਚ" ₹ ਕਰਵਾ: 

ਰਾ 

ਤੁ 945 ੧ ਵਿਚ (ਜਾਪਾਨ' ਨੇ: ਹਿੰਦ ਦਬ ਹਮਲਾ: ਰੀ “ਅਤੇ ਕ੍ਝ 
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਢ ਕਰ: ਪਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝੇ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰਿ 

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ; ਨੁਕਸਾਨ ਵਿ ਡੇ? ਰਚੀ ਨ ਨੈ ਰਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠੀ: 
ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਂਜ-ਨਾਲਾਂ/ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ :ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵੀਅਤਨੀਾਮੀ ਗੁੰਰੀ-': 
ਲਿਅਦਲੇ ਦੱਖਣੀ: ਚੀਨ ਦੀਆਂ. ਪਹਾੜੀਆਂ-ਵਿਜ਼: ̀ਦੁਸ਼ਖਣਾਂ ਦਾਅੰਤ ਕੀਤਾ'।- 
ਹੋਚੀਦਦੇ ਪੰਨਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਦੇ:ਕਮਾਂਡੋ-“ਵੀਅਤੇਨਾਮ 'ਦੀ ਰਾਂਜੋਧਾਨੀਂ,' 
ਹਨੋਈ”ਵਲ: ਵਧੇ 12 ਸਤੰਬਰ -ਸੰਨ 194 5ਨੂੰਨਇਕ ਵਿਸ਼ਕੋਠ 'ਜਨੋਂ ' 
ਉਰੰਹ7ਚਮਣੇ ਰੌਚੀ -ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਸ਼-ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ! 'ਦਮਐਲਾਨਾ ਕਰ” 

ਦਿਤਾ । ਇਦਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ । 'ੌਚੀਂ ਨੌ 'ਫ਼ਰਸ ” 
ਨਾਲ;ਗੱਲ ਬਾਤ;ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖਰ ਸ਼ੈਫਲਤੋਨ ਨਾਮਿਲੀ:? 90 -ਲੋਵੈਂਬੌਰ, 
1946/ਨੂੰ ਇੰਕ:(ਫਰਾਂਸੀਸੀ.ਜੰਗੀ ਬੇੜੋ ਨੇ ਵੀਅਭਨਾਸ਼ੀ “ਸਿਪਾਹੀਆਂ” 
ਤੇ ਗ਼ੌਲੀਆਂ£ ਚਲਾਂਈਆਂ “ਅਤੇ:600 ਦੇ- ਕਰੀਬ ਵੀਅੰਤਲਾਮੀ 'ਮ?' 
ਦਿਤੇ ॥£9;ਦਸੰਬਰ' ਨੂੰ -ਖਹਿਲੀ ਰਿੰਦਦਜ਼ੀਂਨੀ : ਨਲੜਾਈਂ ਮਜੂਰ੍ਹ'ਹੋ? “ਗੋਈ!= 
ਜਿਸ਼ੇ ਵਿਢਫੰਗਾਂਸ:ਨੂੰ ਹਾਰ/ਹੋਈ:ਅਤੇ:! । ਉਸੰਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਂਮ ਠਾਲੇਐਲਾ£ 
ਬਾਓਾਂ ਆਫੈਭ:ਕਰਨੀ 'ਧਈ”। ਜਨੇਵਾ :ਵਿਖੇ' ਅੱਠ ਦੇਡੀ ਢ ਦੀ < 
ਇਲ੍ਹਦਦਾ ਫ਼ੈਸ਼ਲਾਕਰਨ 'ਲਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ।-'ਇਥੇ' 'ਵੀਂਅਤਨਾਸੇ “ ਨੂੰ? 
ਉੱਤਜੀਅਤੈਤਦਂਪਣੀ” : ਵੀਅਤਨਮ ਵਿਚ 'ਵੰਡਿਆਗਿਆ ਅਤੇ 'ਹੰਚੀ:ਟ ੨ ਰਹ . ਮੈ... ਜੋਤਿ ਸੀ ਨੂੰ ਉਨੱਡਰੀ।ਵੀਅਤਨਾਮ਼ ਦਾਰਾਸ਼ਟੁਰਪੜੀ: “ਬਣਾਇਆ ਗਿ ਸਾਂ।-ਉੱਤਰੀ'? ਚੌਰੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਰਾਣੀ _ਕਹਿੰਣ ਲੱਗੀ, ੩ ਤਰ , ਵਾ ਰੀ ਵੀਅਭਨਾਮੀਂ ਕਫੀਪਡੜਿਆ `ਹੌਇਐਓਸੀਟ ਇਸੋਦੇਲਈ' 9 5 5- 5 ਉਠ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੋਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰ ਦਿਆਂਗੀ । ” ਰੁਡੀ ਠੇ ਕਿੰਹਾਂ, 
ਵਿਚੁਤੌਰੀਂਤਾਲੇ।ਖੋਰੀਬਾੜੀਂ -ਸਬੰਧੀਂ ' ਸੁਧਾਰਾਕੀਤੇਤੀ ਇਖਨ”'ਕਸਿਉਂਟੇਦੈ_ 'ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਲੀ ਕ ਫ੍ ਟ੍ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਇ ਘੜਾ ਨਿਸਟ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਲਨ ਬਣਾਂਈ'ਰੈਂਖਣੰ ਨ ਇੰ ਡੇਢਾਂ 'ਹੰਜਾਂਰਾਟਕੈਦਦ/ ਰੈਯੀਂ ? ਮਾਨਦਮੱਡ !3ਟੱਦੇ ਨਮੀ ਇਨ ਮਤ 195ਲੰਨੈਵਿੰਚਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਪੀਕਿੰਗ£ #॥ ਤੇਲਾਵਿਚੀਂ ਜਕਾਂਰਦਦ 'ਅਤੇ __ 5 ਰੌਭਨਸਹਿੰਲਾਂਨਿਵਿੱਚੈਂ ਚੌਲ? ਜਿਆ ਇਿਰਣੀ ਮਲਾਉਸਲੂੰਉਐ ਆ ਦਿੱਠੀ,ਦੀਅੀਤਚਾਂ ਕਤ" ਫਸਲਾਐਪੰਟ) ਜਮ ਣਪ ਐਡ ਰਬੜ? ਜੇਜਾਡੀ ਬਲਾ ਭਬੁਝਾਚੜਦੀ ਪਉਣ ਕੰਜਦਤੀਆ ਤੇ (ਕਈ: ਨਾਲੋਜ੍ਰਸਅਭਾਵੀਨ ਦੌਹਾਂ-ਦੇਸ਼ਾਨਾਲਚੋਗੱਚੇਬਧੀ ਬਣੀ ਫੰਕ। ੭5੮ ਤੜ੍ਹੰਏਦੇ ਵਰਿਤੀਆਪਾਨਲਾਲੇਂਗਮ ਇਤ ਰੇ 'ਚਰ/ਜਿਤੰਬਰੰਉਤਕ 96੪ ਨੂੰਸਿਚਿਲ ਨਦਰ ਹੈ ਨ ਇਿਇਦ੍ਰੀਟੜ ਸ਼ਉਧਰਾਬੀਚਸਵਿਚ ਬੈਠਾ ਖੋਤਾਂਤੈਯਲਾਂ _ਆਐਧੈਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ੬ ਮਤਹਗੀ। ਰੰਭੀ ਸਹ ਨੰਦਕ' ਦਲ ਭਗਤਾਅਤ ਨਿੰਜਖਾਂਰੜੀ ਵੱਜ? ਜਿਸੀਣੋ ਸਿ ਫਾਰਾਣੀ” ਲੋ ਰੇਨੂੰ (ਰਿਸਕ 'ਚਰੇਮਮਕਹਿੰ ਦਿਤਨ। ਸਨਲਿਐ ਜਿੱਦਲੰਹੈਮ ਨਤੀ ਬਿਲ 'ਠਲ਼ਤ ਦਿ ਲਿਸਾਪ ਦਿਮ੧੦ ਨੰਜਚੀ ਤੋਤਡਾਫੌਸ਼ 'ਵਿਉ ਮਭਰੇ ਉਥੋਂ ਬੰਦ ਆ 2 ਸਿਹਿਲਿਮਿਕਿਰ ਵਰ ਰਸ 

! ਗਿ ਪੁਲ੍ਰਨ ਬਰ ਮ£5 ਇਿਲ=ਤ ਝੂਯਨ,ਰਮੋਨ1ਰੰਦਨ56ਭਤੀ : ਦ“> ਸਾਰੀਤਲਬਾਂਡਾਂਉਂਜਨੇ-ਜੰਗੋਲ 'ਤੰਵਚ ”ਸਿਕਾਂਚੇ ਖੇਡਦੇ:ਰਾਜੇੰ ਰੰਸਾਂਲੂਲੂੰ”' 



ਸੁਣਾਂਈ'। ਰਾਜਾ'ਗ੍ਸਾ- ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਲ ਪਰੇਤ ਪਿਆ । ਉਸ 

ਹਰ 'ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੌਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਪੋਂਟੀ ਹੋਈ ਸਫ਼ 

` ਲਕਾ ਦਿਤਾ । ਰਾਜੇ ਨੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਦੋ' ਦੇਖਿਆ ਕਿ 

ਘ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ̀ ਐਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ `'ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੋਂ ਥਾਂ 
ਖੋਘਾਰ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣੀ 
6ਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਰਾਣੀ'ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ'। 
ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਂਬਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ । 
ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭੌਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ । ਤੋਤੇ 

ਡੈਪਰੋ' ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਖ ਕੇ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਨੂੰਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 

ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਡੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ । ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ 

ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ' 

ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ . ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ, ਤੀਰ 

7 ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੋਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ।_ ਫ਼ਿਰ.ਉਸਦਾ ਮਾਸ਼ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ 
ਣੀ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਤੇ ਕੌਕਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਲੈ ਲੈ 

ਹਾ। 

ਹ, ਪੁ.--ਬੈਬੀਹਾ ਬੋਲ ਰਚਿਤ ਬਾਵਾ ਬ੍ਰੱਧ ਸਿੰਘ 209--223 

--ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 

ਹੋਤੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੌਮ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਉਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 
! ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 

ਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 2 ਨਵੰਬਰ, 
82 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੌਤੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਰ ਬੁਲੰਦ 

ਨੂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ । 1903 ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 

ਤੂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਿੰਘ ਸਭ' 

ਹੁਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੈ ਇਸ ਨੇ 
ਭਮਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਆਹ ਰਸ 

ਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ 

।ਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ 

ਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ 

ਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚ 

ਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ 
(ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । 
. 1908-9 ਵਿਚ ਬਾਬਾ . 

ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੇ ਭਾਈ 

ਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋ 
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ: 

ਵੱਲ ਮੂਹ ਮੋੜਿਆ । 
ਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ 

ਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ 

[ਪੱਖ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ'ਦੀਆਂ _ਹਨ ਉਥੇ - ਉਸ' ਦੀਂ 'ਸਰਲ .ਅਤੇ 

` ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ 

ਤਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰਹ:-ਬੋਲਦੀ:ਭਸ-: 

ਰ.ਹੈ। ']999' ਵਿਚ. ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ : ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ: 
ਣ੍ਆ ।:1953. ਵਿਚ-ਇਸ-ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ: 

8, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ. ਗਿਆ ।..ਬਾਬਾਂ ਸਿ ਸਿੰਘ: ਹਦ ਇਹ 
ਨਾਵਾਂ, ਦਾ-ਵੋਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ: 2.:-੬੦- ” ੧੨੬੧ ॥ਤ ੧ 

'ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਕਾਲੀ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ; ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ “ਮਹਾਂ=' 

ਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ', “ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੌਂਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ 'ਸਿੰਘਾਂ, 

੧ਵਨ ਬਿਰਤਾਂਦ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਹਆ',''ਜੀਵਨ? ਬਿਰਤਾਂਤ ̀ ਮਹਾ- 

389“ 

ਹੀ 'ਜੀਵਨ' ਰੀਤ ਆ ਅਗਮ ਮੀ 

੧੧ 

ਚਾਂਜ-#ਫਹ ਚੀਨ ਟਾਉਂਦਰਾਬਦਰੀ ਜੇ (ਤੀ ; 

7ਰੋਨਾਲ ਇ 
-<%- ੧੪੦੪੬ 

ਛੋਟਾ ,ਜਿਹਾਂ ਸੂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਰਨ ਸਜ ਅਤੇ ਹੱਥੇ ” 

ਦੀ ਮਦ 

ਬੇਂਤਰੋਫਲਾ' 166! (800/ਵ£ ਕਿ: 
60, 900 0 (19੪4 ਸਰ ਰੈਂ।'ਹੰਵਾਂਗ ਰੌ 
ਰਾ । ਵੌਡੰਦਾਂ' ਹੈ । 16 

ਆ ਮੜ ਚੀ? ਪ੪96 

ਦੇ ਦੇ ਪੇ 
ਥਾਂਵਾਂ ਤੇਂ ਕੱਚਾ ਲੌਹਾ,' “ਗੈਧਕ 'ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾਂ ਵੀ ਕਿਰ । 
-? 'ਖੋੜੀਬਾੜੀ---ਸੰਨ 1949 'ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੇਬਾਂ ਚੀਨ 
ਬਿ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਨਸੀਂ ਸੂਬੇ ਚੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਮੂੇਖ ਕਿੱਤਾ 

ਤੀ ਬਾੜੀ ਹੈ' ਕੰਠੰਕੇਂ ਬਾਜਰਾਂ, ਹਲ ਸੋਇ ਜੋ 
ਭੀ ਆ ਵਿ 

ਦੂ 

ਵੀਂ ਵੇ ' ਪੀਲੈ'ਬਲੰਦੇ ਅਡੇਂਗ ਗਧੋ ਹੜਪ ਹਨ ੧ 

"ਨ “'ਉਦਯੋਗੇਂ-- --ਚੀਨੰ' ̀ਦੀ“ਪਹਿਲੀਂ ਟਰਕੈਟਰ''ਫੈਕਟੇਰੀ' ਵਸੇ ਹੀ 

ਜੰ ਜਾਂ ਲਤ ਮ੍ਰੰਮਤ ਕਰਨ ̀ਦੀਆਂ' 'ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਂਥ- 

ਪ੍ਰ “ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ̀ਥੰਰਮਲ ਪੰਲਾਂਟ 'ਹੱਨ ।' ਹੁੱਣ ਹੇ 

ਰਸਾਂਇੰਣਕ'ਖੀਂਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਂਮਾਨ` ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰ ਫ 
ਸਥਾਪਤ ਹੌ ਗਏ ਹਨ । ਵੈ 

ਆਵਾਜਾਈ--ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹੇਤ" ਨ ਰੌਲਾ” ਰਾਂਹੀ” 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿ 19 486 ੬" - .ਉਂ 18798 

ਡ%ਜੈਗੁਜ਼ੋ)! ਕਾਈਫੰਗ,; (ਲੋਗ, : ਸ਼ਿਨਸਿਆਂਗ “ ,ਸ਼ੰਗ--ਚਿਓ' .ਅਤੇ 

ਆਨਯਾਂਗ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ । ਜੰਗਜ ਸੂਬੇ ਦੀ'ਰਾਜਧਾਨੀ" 

ਹੈ।ਨ19॥0ਾਵਿਚੈ ਸੂਬੇਟਦੀਂ ਤੁੱਲਆਬਾਂਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 501 9ਗ[600 

ਸੀ6 .ਮਿ ਦੀ .ਝ ੧੭ ਲਡਭਦ੪# 'ਤ ਜਜੀ £ ਤਰੱ£ ਜੋਝ “ਤ 

"ਜੂਨ ੧੧॥67ਵੰਰ ਕੰਮਿਨਿਸਟੀਦ ਤਰ ਆਉਂਣ ਨਾਲ 
ਸੰਨ । 96੩ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰੋਕਾਰ ਸੰਖਾਪਤ ਰਾ 



ਹੌਨਾਨ 

ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਮਿਉ'ਸਪਲ- 
ਟੀਆਂ (800), 10 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ (60060), 11 

ਕਾਉ'ਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀਆਂ ਅਤੇ 110 ਕਾਉ'ਟੀਆਂ 
(ਸਅ0) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1958 ਵਿਚ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ 
ਕਮਿਉਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋ ਹੌਨਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਕੇ'ਦਰੀ ਮੈਦਾਨ 
ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਿਆਂ 
ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਬੋ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 
ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨਯਾਂਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1766 
ਤੋਂ 1132 ਈ. ਪੂ. ਤੀਕ 'ਯਿਨ ਸ਼ਾਨ' ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਰਿਹਾ । ਲੌਯਾਂਗ 770 ਤੋ 390 ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਚਾਉ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ । ਕਾਈਫੌਗ 960 ਤੋ 1136 ਈ. ਤੀਕ 'ਉੱਤਰੀ 
ਸੁੰਗ' ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ । ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਪੁਰਾਤਤਵ 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ 
ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸ੍ਰਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 
ਲਿੱਪੀ ਇਲਹਾਮ ਰਾਹੀ" ਇਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਟ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ । 

_ ਹੱ. ਪੂ.--ਐਨ ਅਸੈਂ, 17 : 814 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮੈ. 8 : 1052 

ਹੌਨਾਨ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹੌਨਾਨ 
ਨਾਮੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਲੁੰਗਹਾਈ ਰੇਲਵੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 
ਹੌਨਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਲਗਭਗ 1900 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ 770 ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ 
'ਚਾਂਗਾਨ` ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਉ. ਨੇ 
ਹੋਨਾਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਾਨ 
ਖ਼ਾਨਦਾਨ (ਲਗਭਗ 100 ਈ.) ਅਤੇ 'ਤਾਂਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ' (618- 
906) ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਢੌਰਾਨ ਥੌੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ 
ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗੋਲ ਕਾਲ 
ਸਮੇਂ (1279-1368) ਕਾਈਫੈਗ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 1 _ 

ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ` 
ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਇਥੇ ਚੀਨੀ-ਜਾਪਾਨੀ ਯੁੱਧ (1937-1945). 
ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚਿੰਗ ਖਾਨਦਾਨ (1644-1912) ਵੇਲੋ ਲੌਯਾਂਗ ਨੂੰ 
ਹੋਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਨ 
ਗਣਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਉਸਪਲਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 
ਗਿਆ । 

_ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਚੀਨ 
_ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਟੌੌਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਇਥੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ । 
ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੇਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਪਾਹ, ਕਣਕ ਅਤੇ 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ.ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੌਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--7,50,000 
30 41" ਉ. ਵਿਥ.; 113” 38/ ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹੂ 'ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਅਸੈ., 17 : 814 ; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 108; 
ਔਨ, 6 : 486 

ਹੌਨਾਲ਼ੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਮੌਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 
ਦਾ ਇਕ ਤਅੱਲ੍ਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 847 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। 
ਇਸ ਤਅੱਲੁਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਨਾਲੀ ਜੋ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ, 
ਤੇ- ਨਿਆਮਤੀ ਅਤੇ 165 ਪਿੰਡ ਹਨ । ਤੰਗ ਭੱਦਰਾ ਨਦੀ ਇਸ 

੫ 
ਅਵ, 

990 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ __ 

ਤੱਅੱਲਕੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ 

ਦੀ ਭ੍ਰਮੀ ਉਪਜਾਉ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 
ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਜੋਲਾ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 

ਗੋਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 
ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਨਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਤ੍ਰੰਗ 
ਭੱਦਰਾ ਦੇ ਮੌੜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਰੇਹੱਲਾ ਨਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋ“ ਇਸ ਵਿਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਟਾਪੂ ਹੈ । ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਰਾਮੋਸ਼ਵਰ ਤੀਰਥ 

ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਹੈ । 

14? 4' ਅਤੇ 14? 22" ਉ. ਵਿਥ.; 75? 24 ਅਤੇ 75? 

51" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਰ. ਪੁ.--ਵਿੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 : 161 

ਹੌਨਾਵਰ : ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 
ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਅੱਲੂਕਾ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਰ ਤੌ 80 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 
ਕੰਢੇ ਤੇ [ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 'ਅਬ੍ਰਲ ਫਿਦਾ 

(1273-1331) ਤੌ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੈਨ 1342 ਇਚ 'ਇਬਨ ਬਤ੍ੂਹਤਾ 
ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚੌਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ' ਇਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 13 

ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਇਥੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਸੰਨ 1505 ਵਿਚ ਪੁਰਤਗੋਜ਼ਾਂ 
ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ 

ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾ ਦਿਤਾ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਨ੍ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 

ਹੋਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੈਦਰਅਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । ਸੰਨ 
1783 ਵਿਚ ਇਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਸੰਨ 1784 ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗਲੌਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ 
ਗਿਆ । ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ 'ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੋ ਮਗਰੋ 1799 ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ-ਆ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਹੋਨਾਵਰ ਤੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵਲ ਰਾਮਤੀਰਥ 
ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਰਾਮਲਿੰਗ ਦਾ ਮਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਸੈਕੀਰਨ ਖਾੜੀ ਇਕ ਝੀਲ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5 ਕਿ. ਮੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੌਨਾਵਰ ਤੋਂ 5 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ 

9 

_ ਫ਼ਾਂਸਲੇ ਤੇ ਬਸਵਰਾਜਦਰਗ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਲੋਂ ਬੰਦ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--12447 (1971) 
14” 17' ਉ. ਵਿਥ.; 747 27” ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗੁ. ਇੰਡ, 13 : 160 _ 

ਹੋਨਾਵਲੀ £ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੁਮਕੂਰ 
ਦੇ ਤਿਪੜ੍ਹਰ ਤਅੱਲ੍ਕੇ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਨਹਲੀ ਰੋਲਵੇ ਸੰਟੇਸ਼ਨ ਝ” 
ਲਗਭਗ 8 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਨ੍ਹ-ਆਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 
ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ 

'ਹਸਨ' ਜ਼ਿਲ੍ਰੋ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਰਨਹਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ 
ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ 
ਜਿਸ. ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

13? 20" ਊ. ਵਿਥ.; 76? 23 ਪੁ. ਲੰਬ, 
ਹ, ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ, 13 :161 



ਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਹੋਨੋਰੀਅਸ (ਪਹਿਲਾ) : ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 
ਪੈਨੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । 625 ਈ. ਵਿਚ ਅਕਤ੍ਬਰ-ਨਵੈਬਰ 
ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਪ ਬੌਨੀ-ਫੇਸ ਚੌਥੇ ਪਿੱਛੋ' ਪੌਪ ਦੀ ਉਪਾਧੀ 
ਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ 
ਨਇਆ । 

ਬਾਜ਼ਨਤੀਨੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ 

ਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ 680 
ਚ ਕ੍ਰਸਤੁਨਤੁਨੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ 

ਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਦੌ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ 

ਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਈਸਾ ਦੀ ਇਕੋ ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 

ਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੌਣ ਦਾ ਦੌਸ਼ 
ਇਆ ਗਿਆਂ । ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ 

ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਹੈ` ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲੋ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ 

ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

12 ਅਕਤ੍ਰਬਰ, 638 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 : 115 

ਹੋਨੋਰੀਅਸ (ਦੂਜਾ) : ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਲੰਬਰਟੋ ਸਕੈਨੰਬੈਚੀ 
। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਫੈਗਨੈਨੌ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ 1124 

1130 ਤੱਕ ਪੰਪ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੂੰ 1117 ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ 
ਰਡੀਨਲ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1132 ਵਿਚ ਕਨ= 

ਰਡਾਟ ਆਫ਼ ਵਰਮਜਾ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਦ-ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 

ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਕੈਲੀਕਸਟਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਚੌਣ ਵੇਲੇ 

3 ਦੀ ਚੌਣ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਝ ਗ੍ਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੌਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 

ਸਦ ਵਿਚ ਜਦ ਇਸਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰ- 

ਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਚੌਣ ਫਿਰ ਨਵੇ“ ਸਿਰਿਓ' ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । 

ਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗਿਰਿਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ 

ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ 'ਹੋਲੀ ਸੀ' (ਸ੦1੧ $ਫਫ) ਵਿਚਕਾਰ 
ਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮ. 5 : 116 

ਹੋਨੋਰੀਅਸ (ਤੀਜਾ) : ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੈਨਸੀਓ ਸੈਵੇਲੀ 
। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਰੌਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ 1216 ਤੌਂ 1227 

। ਪੰਪ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਪਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ ਮਹਾਨ 
ਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਕ ਰੌਮ ਰਈਸ ਸੀ ਜੋ 1188 ਵਿਚ 'ਹੌਲੀ ਸੀ' ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ । 

ਹ ਨੂੰ ਪੌਪ ਇਨੌਸੈਂਟ ਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪਾਦਰੀ ਬਣ! 
ਤਾ ਗਿਆ । ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ`__ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਇਸ ਨੇ ਪੋਪ ਇਨੌਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ _ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਲਮ ਸਲਤਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 
। ਇਸਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਪੌਪ ਰਹਿਣ ਸਮੋ' ਤਿੰਨ 
“ਆਰਡਰ ਡੌਮੀਨੀਕੈਨਸ (1216), ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੈਨਜ਼ (1323) 
`ਕਾਰਮੀਲਾਈਟ (1330) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 116 

ਹੋਨੌਰੀਅਸ (ਚੌਥਾ) : ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਗਿਆਕੌਮੋ ਜਾਂ 
ਬਰਾ ਸੈਵੇਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1210 ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 1285 ਤੋ' 1287 ਤਕ ਪੌਪ ਰਿਹਾ । 
ਪੌਪ ਹੋਨੌਰੀਅਸ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ । 

591 ੋਨਲੂਲੂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਪ ਆਰਬੈਨ ਦੁਆਰਾ 1261 ਵਿਚ ਕਾਰਡੀਨਲ ਬਣਾਇਆ 
ਗਿਆ । ਭਾਵੇ" ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਲ੍ਲ੍ਹਾ ਲੰਝਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 
ਪੌਪ ਮਾਰਟਿਨ ਚੌਥੇ ਤੌਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1285 ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 
ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇਂ ਮੈ'ਡੀਕੈੱਟ ਆਰਡਰਾਂ 
ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ ਮਾ. 5 : 116 

ਹੋਨੋਰੀਅਸ, ਫਲੋਵੀਅਸ : ਇਹ ਰੌਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਂਹ 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ 393 ਤੋਂ 423 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਇਹ 
ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸੀਗੋਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ,ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ 
ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । 
ਹੌਨੋਰੀਅਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ, 395 
ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ । ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰਕੇਡੀਅਸ ਪੂਰਬੀ ਸਲ- 
ਤਨਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੌਰ 
ਫਲੇਵੀਅਸ ਸਟੀਲੀਚੌ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹੌਨੋਰੀਅਸ ਦੇ 

ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ ਵਾਡਾਲਸ, ਐਲਾਨੀ, ਸਾਊਦੀ ਨੇ 206 ਈ. ਵਿਚ 
ਗੌਲ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ 1 ਸ਼ਾਹੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੌਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 409 ਈਂ. 

ਵਿਚ ਹੌਨੌਰੀਅਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਕਿ 
ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਮਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਰੌਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦੇ । ਸੰਨ 410 ਵਿਚ ਰੌਮ ਤੇ ਵਿਸੀਗੌਥਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ । ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੌਜਹਿਦ ਤੌ” 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਿਆ । ਰੋਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋ 
ਇਹ ਸਭ ਤੋ” ਕਮਜ਼ੌਰ ਸੀ । 

ਹ. ਪਰ.--ਐੱਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 5 : 16 

ਹੋਨੋਲੂਲੂ : ਇਹ ਸੰਯ੍ਰਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਨਾਂ 
ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊ'ਟੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਓਆਰੂ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 
ਹੈ । ਹਵਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਸੰਨ 1100 ਵਿਚ ਹੌਨੌਲ੍ਲ 
(ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ) ਇਕ ਬਸਤੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਸੀ । ਸੰਨ 1794 ਵਿਚ 
ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਉਨ ਨੇ ਨੁਊਆਨੂ ਨਦੀ ਦੀ ਭਿਤੀ ਦੇ ਰਸਤਿਉ” 
ਇਸ ਬੈਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1820 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 
ਹੌਨੋਲ੍ਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਨ 
ਦੀ ਲਕੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲ੍ਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ 
ਅੱਡੇ ਵਜੋ" ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ । ਸੈਨ 1816 ਵਿਚ ਇਥੇਂ ਇਕ ਰ੍ਰਸੀ 

ਗਰੁੱਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛੋ ਬੋਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਸੈਨ 1843 ਵਿਚ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨ 1849 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਫਿਰ ਇਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਮੇਹਾਮੇਹਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 1850 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਸੈਨ 1909 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਦਸੰਬਰ, 1941 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਲਗਦੇ ਪਤਲ ਹਾਰਤਰ ਦੇ ਜਲ-ਥਲ ਸੈਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ 
ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੋਂ ਕੀਤੇ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ 
ਹੌਨੌਲ੍ਹਲ੍ਰ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । 

ਹੌਨੌਲੂਲ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀ' ਸਾਠੜ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ, 
ਸੀਐਟਲ, ਵੈੱਕ੍ਰਵਰ, ਵਿਕਟੌਰੀਆ, 'ਸਿਡਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ 

£ 

ਬੈਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇਂ 
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ਮਹਿਲ ਉਆ ਬਿ ਵਿਚ ਭੈ ਬਰਨ ਰਾ ਹਨ ।, ਇਸ 
ਹੱ ਤਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲੂਰਾਂ ਦੀ ਭਜੇ ਜਾਦੇ ਹ੍ਨ ।,ਇ ਸ਼ਹਿਰ 
ਹਵਾਈ ਯੂ ਟੂ ਪੂਰੀ ੮ 

; ਐਨ ਭਾ. 
011 ! 

ਹਾਮੀ ਇਜ੍ ਉੱਤਰੀ, ਰਰੀਅਐੀਜੋਨਾ ਵਿਥੋਸ 
ਅਨਹਾਂ ਦਾਲਰ:ਪੱਛਤੀ ਗਰਕ੍ਰੱਪ ਹੈ।(ਇਗਲੋਗ,ਮੌਕੀ; ਇਤ ਵੀ, ਰੱਜ 
ਜਲ । ਇਹ ਬਟੋ੨ਜ਼ਨੈਕੱਨ ਸਟਾਫ ਦੀ :ਵਾਸ਼ਾ,.ਬੌਲਦੇ ਹਨ:। 1970: 

0 ਦੇ;ਦੁਰਾਕੇ,,ਪੁੱਢ ਵਿਲਗ਼ਭਗੁ 6000..ਹੋਪੀ"ਸ਼ਠੋ ਜੋ ਪੱਥਰ 
ਮੰਗੈ 1 ਮਿੱਟੀ। ਦੀਜ਼ਾਂਇੱਠਾਂ;ਨਾਲ ਖ਼ਸ:ਢੰਗ।.ਨਾਲ ਕਤਾਰ _ਵਿਚਕਰਝ 

ਮੰਜਲੇ ਮਜਾਨ,.ਬਣ: ਜੇ ਕਈ।ਸ਼ੁਤੰਤਰ- ਕਸਬਿਆਂ, ਵਿਚ, . ਇਕੱਨੇ..ਚੋ.:ਕੇ 
ਕਰਿੰਦੇਜਨ 1 ਜਦਕਿ ਉਵ ਚੀਆ ਉੱਚੀਆੰ ਨਹਿ 

ਹੌਂਵੇ।ਠ ।੭ ਮਦ (0: 5 ਰ ੯ 
ਓ `ਹੋਖੀਟਲੈਂਕਾਂ। ਦੀ। ਮੁੱਢ! ਜਚੋਫਖਡਾ? ;ਬਿਸਯ ਬੀਸ਼ਟਨੀਗ ਠੀਕ/ਜਾਣ= 

ਗਦਰੀ ਪ੍ਰ ਪਤ। ਨਹੀ ਕੀ ਅਤੇ :ਇਹ ਵੀ: ਨਹੀ”ਦਪੱਝਾ: ਕਿ:ਉਹ ਵਥੇਰੇ 
ਕਰਜੇ ਸੁਤੇਜਜ਼ ਸਮੂਹਨਵਿਚ ਕਿਉ? ਰਹਿੰਫੇ ਸਨ 6 ਇਨ੍ਹ। ਦੋਂ ਮਲ ਬਾਰੇ 
ਕਿਹਟਜ਼ਂਦਟਹੈ ਨਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂਟਦੇ:ਪਿਤਮ£: ਚਾਂਰ ਗ੍ੁਰਪੁਤੰ:ਜੈਂਹਲ 'ਦ.ਚੈਸੇੜੇ 

ਉਪਰ!ਫੱਲ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ॥ਮਖਣੇ ਸੌਜੂਦ। ਸਬ ਗੇ;ਪਰੰ ਚੜ ਨੈਂਨਬਹਿਲਾਂ 
ਇਚਜਕਈਓਾਜ। [ ਰਚ, ਫਿਰ ਰੁ ਸਕਉਇਕੇਆਂ "ਇੰਜ: ਨ 

ਅਤੇ ਵੇਡੀਜਰਲ ਇਵ ਅਲ 
ਪ੍ਜ਼ਸ਼। ਅਗ ਉਸਾਗੀਪਜੰਹਰਨ,ੀ-ਖੱਠ: ਦੀਆਂ ਜ਼ੱਭੀਅਦਬਣ੍ਹਾਉਣੀਆਂ£ 
ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਲ ਬੁਣਨੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਜ਼ਦੇ; ਜ਼ਨ।੨ ਇਸਕਰੀਆਂ 

ਟੌਕਰੀਆਂ ਸਿ ਬਰਤਨ ਕਰ ਜਿ ਹਨ, ਹੀ ਸੀ “ਅਤੇ 

ਵਿੱਚ ਚੋਹਣ ਕੋਚ ਇਨ੍ਹਉਤੇ 'ਸ਼ਧਲਵਜਲਿਐ ਦਾ? ੰਰਹਾਟ ਘਣੀ 

ਪ੍ਰੰਭੰਵ ਪਿਆਂ 'ਹੈਅਤੇਂ' 'ਇਨ੍ਹਾਂ“ਦੀ ਆਪਣੀ” ਜੱਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਾਂ 

ਰਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿ ਸੱਪ ਨਾਚ ਭਰਿ ਰੋਧੀਆਂ ਰਿ ਰ੍ 

ਚੇ ਇਕ ਕਾਂਉ'ਈੀਂ ਜੰ ਹੈ। ਜਾਗ ਖੇਤਰ ਆ 
ਡਾੱ” ਮਿ ਡ ਕਿੰ ਹੀ ਬਿ 

(ਨ 87ਦੇ ਰੀ 
ਨਾਲ: ਮਿੰਲਾਂ ਇਆ ਸੀ ਜਪ9 -ਹੋਂਕੇ_ਰੇਲੇਂ ਮਾਰਗ ਤੌ ਵੀਕਆਂ ਹੈ 

ਕੌਲੇ “ਦੀਆੰ” ਇਹ ਇਲਾਕਾ “ ਕੱਲੋਂ' ਦੇ“ ਭੱਡਾਂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ 
ਖਾਂਣੇ”ਦਾ ਕੇ'ਦਰੇਂਚੌਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹੈ'ਸ਼ਹਿਰੋ” “ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋ ` ਵੱਧਿਆਂ/” 

“ਇਸਦੇ, 

ਸਿ ਜਿਲੇ, ।ਐਡੈਚਜ। ਟਕਾ ਕਾਂਨੇ ; 
ਵੱ ਨਹਿ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗਰ ਸੀ! ਸੈਨ ਵਿੱਥ ਪੰਹਿ ਡਰ 
ਵਿਹਦੂ।ਜਿਰਰ ਰੋਲਿਆ;ਡੋ 1816, ਇਸ ਮੁ; ਤਿਲ 
ਭਿ ਨਲ ਨਯਨਿਨੈ ਲੀ'ਜਿ ਲੋ ਦਸ2 ਨੰ ਜੋਤੀ । ਚ੍ਰਿਇ ਦੀ 

ਸੰਨ 1373 ਵਿਚ ਇਹ ਨ੍ਰਨਬਰਗ ਨ ਸਾਹੀ ਘਰਾਣੇ, ਜੋਐਨੜਹ- 

ਇਸ ਰੀ 769, ਕਰਮੀਆਂ, ਅੜੇ::੬10 ਵਿਚ 
ਕਬਜੇ, ਵਿਚ ਦੇ 

ਉਚ ਸਾ ਕਰ ਗਰ ਘਰ 
(ਜਮ, ਜਾਉ ਜੁਨ,ਸਮਲ, ਜਨ 

ਜਾਰ ਕੇ ਦੂ ਵੈ ਜਿਥੈ ਬੀਦ੍ੇਟਰ, ਮਜਾਇਬ,,4 

ਨਿੱਠ (ਦੇ ਠਨ ਲ਼ਨ॥/ ਨਉ ਸਟ] £ਜਾ ੧੦! 1੨ 
ਇ ਮੀਇਹ, ਨਿਮਣੀਨ ਤਜ ਸਪੀਇਦਰਖੇ ਇਥੋਂ ,ਵ ਉਚ ਉ 

ਵਿਚ ਕਮ੍ਜਾ (ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਣਸਤਾਂ ਨਨ, 
ਸ਼ੁਘਲ ਲੀਨ $; ਥੇ 'ਸੁਰਾਬ-ਅਤੇ(ਜਾਕਲ%ਣ ਬਣਹਉਨਜੀਆਂ-ਫੈਕ- 
ਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਨ । ਇਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੋਗੇ।,ਸਸਨ੍ਹ! ਹ੍ਨਮੜੇ,ਇਹ 
ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ,ਚੌਕ੍ਹੀ-ਚੇ.ਤ੍ੌਰ, ਤ੍ਰੈਰਵੀ#ਜੱਤਵਪਹਨ ਰੈ ੬੧ 

ਆਬਾਦੀ--52,641 (1983 ਅੰਦਾ.), ; 

੪620 28;ਉ. 'ਵਿੱਥਨ01 ੪ ਝੀਨੈਵਪ੍ਿ ਲੰਬ੍ੜ, 

ਇਵ (;ਜੀਐਨ,,ਬ੍ਰਿਸ2176;5ਤ ,ਨ 
ਡ ਜੂ ਫਈਸਟੁਰ, ; ਵਿਲਹੈਲੇਮਨ | (ਫੰਡਰਿਕ 'ਭਨੀਵਿਰਟ) 
ਉਰ ਉਥ ਪੀ। ਜਨ ਬਕ ਨਨ, 
ਸਿਤ ਝਟ: ਮਈ. ਆ 8ਸ4ਹਨ ਟਲ ਪਸਰ? ਨਰੋਆ (ਇਸੁ 

ਟਲ ਇਆ ਰੀ-ਤ੍ਲਨਾਤ੍ਰਾਜ- ਝਰੁਲਵਿਜਿਉਲ ਹਜੇ ਨਨ ਟੀੜ। 
ਇਦਾ ਲ੍ਿ ਦ੍ਿਰਨਰਟੀ ,ਲ 1ਲ ਖੋਜਤ ਬਹ੍ਰ- 'ਓ ਹਰ ਜਿ ਇਸ 

ਵਿ ਅਪਣ, ਪਿਤ, ਦਾਲੋ, ਲਿੱਝੇ,ਪਜਿਸਤ ,ਿਫਬ ਦੇ ਛਲ, ਅੜੇ 
ਵਜ, ਵਿਚਿਲ੍ਗ. [. ਗਿ ਇਸ ਸ਼ ਸੀ ਰੀ ਬੁਨਸ ਜਦ 

ਵਿਰਿਨ ਪਤ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਵਧਦੀ ਰਹੀ-ਤ.ਆਮਦੇ 004 ਪੜੀ 
ਕਰਹ ਇਸ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ! ਬ੍ਜ-ਪੱਤਰ, 1647, ਇਚ,ਓਲਿਨੇਥੇਰ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ੋਚਨ ' ਵਿਧੀ ਢੀ ਖੰਜ ਉਤੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰ ਕੀਤ॥ ਵਸਦੀ 
ਅਗਲਾ ਅਧਿਐਨ ਫ਼ੈਨਰੋਗੌਮਾ ਵਿਚ,ਲ੍ਰਿੰਗਤਾ ਅਤੇ  ਗਰੂਲ_ 1 ਸੂਗੂ.ਹੋਣ 
ਦੀਆਂ -ਖੋਜ਼ਾਂ-.ਬਾਚੇ ਜੀ ੧੦੨ 'ਜ ਜਤੀ : ਜਿ! ਦਿਲ ਰੇ 

੮੮ਇਸ- ਛਾ:ਵੋਟਾ।ਪੰਗੂ 'ਕਾੰਤੀਗਾਰੀ ਚੌਚਪੱੜ੍ਰ। ।ਐੱਕ੍ਆਂਲੌਜ਼ੀ ਅਜ਼ `. 
ਰੰਗੁ ਪੁਲ੍ਹਾਂਟਸੂ! 19) ਜਿ.ਝ.ਸਨ 2 853 (ਿ੍ਚਹੌਫਆਾਈ= 

ਸਫਰ ਰੇ ਆਪਣ; ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉੱਚ ਕ੍ਰਿਖ਼ਫੋਰੀਮ, ਦੇ ਪੰਗਰਨ, ਵਿਕਾਸ; ਅੜੇ 

ਕਜਰ ਦੋ. -ਸਬ੍ਰੰਧ ਵਰ ੍ਰਕ੍ਰਸ਼ਤ,, ਕੀਤਾ ॥.ਇਜ-ਕੌੰਮ ਪੋਢਿਆਂ 

ਨ - ਪ੍ਰਸਤ 

ਸੇ ਗੰ 

ਸੈਨ 2871 ਵਿਚਿ ਇਹ, ਟਿਰਬਿਜਨ | ਵਕ 
ਵਿਚ 12 ' ਜਨਵਰੀ, , 10771; ,;ਨਿ ਪਗ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਹ91 2, 
੧ ਹੋ (9੧੨ ਬਿ. 2624 :9 ਜੰ) 

--ਜੋਫ਼ਮਰਾਨ, ।ਅਰਨਸਣ਼੍ੀਓਡੁਰ,. -ਵਿਲਰੈਲਮ ਇਹਇਿਕ; 
ਜਰਮਨ ਲੋਪ੍ੜ, ਰਤਾ “ਨ੍ਰਿਰ੍ਦੇਸ਼ਕ, ਸ਼ਰੀਕ ਆਲੂਂਚਕ,, ਵਿਅੰਗ-ਲ੍ਖੁਗੇ,, 

ਤੇ , ਦੂਰਮਨ (ਸਾਂਸਦ ਟੇ 7. ਜਤ ਤੋ ਮ੍ਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ।, ਕਹਾਣੀ, 
61੧੧ 



ਲਦ ਛੋਵੀ' 9393 

(/ ਇਸਦਾ ਜਨਮ 24 ਜਨਵਰੀ, 1776 ਨੂੰ ਕੋਨਿਕਸਬੈਰਕ 
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲੀਨਿਨਗਰਾਦ, ਰੂਸ) ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਕੌਨਿਕਸਬੈਰਕ 
ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ” ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1800 
. ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੌਲੈ'ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੂਸ਼ੀਅਨ 
ਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ । ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੋ ਵਿਚ ਇਹ ਪੌਜੋਨ ਅਤੇ 
'ਰਸਾ ਵਿਖੋ ਰਿਹਾ । ਵਾਰਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਰਮਨ 
ਮਂਸਵਾਦੀ ਲਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰੌਮਂਸਵਾਦ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
'ਟੰ ਹੋਇਆ । ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਅਨੇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ 
ਪੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਰਚਿਆ । 1806 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਮਲੋਂ 
'ਰਨ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 
` ਦੌਰ ਸ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ 1814 ਤਕ ਰਿਹਾ । ਰ੍ 

ਸਤੰਬਰ, 1808 ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਮਥੈਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗੀਤ- 
ਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਥੀਏਟਰ-ਡੀਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਲੀਆ ਮਾਰਕ 
ਭੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਟੀ ਤੌਂ ਇਕ ਮੌੜ ਲਿਆਂਦਾ । ਇਥੇ ਇਸਨੇ '&ਧ9੦78' (1813) 
ਸੰਗ6902' (1814) ਨਾਂ ਦੇ ਓਪੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । 

੧63੬' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ । ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਸੌਗੀਤ-ਆਲੋ- 
ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਤੇ ਚੌਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, 
ਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੌਤੀ ਹੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ 
ਆ। . 

1814 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਫ਼ਮਾਨ ਇਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ 
ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ 
ਲ ਇਹ ਸਾਹਿਤ-ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਇਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ 
।ਹਿਆਂ 99੬ $੬8੧8੦॥56ਧ6ਟ" ਅਤੇ 19੪ 1.666058051- 
(੬7. 025 ੬੩੮75 ਅਧਗ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ । 1822 
ਚ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸਦੀ ਵਿਐਗ ਰਚਨਾ ੧੬੪7 ॥160,' ਕਾਰਨ 
ਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ 
ਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 25 ਜੂਨ, 1892 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੋਂ ਇਸਦੀ 
/ ਹੋਂ ਗਈ । 

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋ' ਹੋਫਮਾਨ ਕਲਾਸੀਕਲ _ਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ 
॥ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ । ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋ" ਇਸਨੇ ਰੂਸ, ਪੌਲੈ'ਡ, 
ਹਮਾਰਕ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 574-575 ; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ, 5:77 

ਹੋਫਮਾਨ, ਆੱਗਸਟ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਾਨ : ਇਹ ਇਕ ਜਰਮਨ 
7ਇਣ-ਵਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਅਪ੍ਰੰਲ, 1818 ਨੂੰ 
ਸੈੱਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ 
ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣ- 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆਂ । ਇੰਗਲੈੱਡ ਦੇ ਕਈ 
'ਏਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਫਮਾਨ ਕੌਲ', ਜੌ ਕਿ 1845 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ 
7ਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ 
ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਸੈਨ 
64 ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਹ ਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 
ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 
7ਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 

! ਸਮੋ ਤਕ ਇਥੇ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 

ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 
ਹੋਫਮਾਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕੈਮ ਆਰਗੋਨਿਕ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ 

ਹੌਫਮੈਨ, ਸੈ ਮੁਐਲ ਕਰਟਜ਼ 

ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਲੁੱਕ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ । ਇਸ 
ਨੇ ੧੪95 ਵਿਚ ਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਤੌ ਐਨਿਲੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਗੁਣ ਆਦਿ ਦੱਸ । ਇਸ ਨੇ ਐਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ. ਖਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਖੌਜ ਕੀਤੀ । ਸੈਨ 1858 ਵਿਚ ਕੁਇਨੌਲੀਨ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਹੌਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ । ਇਸ ਨੋ ਐਲਾਈਨ ਅਲਕੌਹਲ, ਫ਼ਾਂਰਮ- ' 
ਐਲਡਿਹਾਈਡ, ਹਾਈਡੋ ਜ਼ੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਆਦਿ 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । 
ਇਸ ਨੇ ਐਮਾਈਡਾਂ ਤੋ ਐਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ 

ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੌਫਮਾਨ ਬਰੋਮ-ਐਮਾਈਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸੇ ਅਰਿਗੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਣ੍ਹ ਦੀ 
ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਘਣਤਾ ਤੋ ਉਸ ਦਾ 

ਅਣਵੀ ਭਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕੱਢੀ । 

ਹੌਫਮਾਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੈਧੀ ਕੋਈ 1000 ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੌਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਿਰ- 
ਭਰ ਹਨ। _ 

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀ, 
ਸਗੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਹ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਸੀ । ਰ 

ਇਸ ਦੀ 5 ਮਈ, 1992 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ੍ 11:575 

--ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ 

ਹੋਫਮਾਨਸਤਾਨ, ਹਿਉਗੋ ਫਾੱਨ : ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਨਾਟਕ- 
ਕਾਰ, ਕਵੀ, ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ । 
ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1874 ਨੂੰ ਵੀਆਨਾ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ' ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਲੋਰਿਸ ਨਾਂ ਹੇਠ 
ਛਪੀ । ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਪਕੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਰਚਨਾਂ 

ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿਤੀ । ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਨਿਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਰੌਦੀ ਗੀਤ-ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੋ । ਇਸ 

ਦੀ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਸਟਰਾਸ ਲਈ ਲਿਖੋ 
ਓਪੇਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿਚ 1923 ਤੱਕ ਲਿਖੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ 

ਓਪੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ 
ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ 
ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਆਤਮਕ 

ਸੁਅੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ 

ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਜੁਲਾਈ, 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 11 : 576 ਹੁ 

ਹੋਫਮੈਨ, ਸੈਮੁਅਲ ਕੁਰਟਜ : ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮੀਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 
ਪੁਲਾੜੀ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾੱਕਿਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ 
ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰਲ, 1902 ਨੂੰ ਵਿਲੀ- 
ਅਮਜਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਵਿਖੇ ਵਿਮਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 
1949 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋ” 

ਨਾੱਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਮਗਰੋ` ਨਾਰਥ-ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਕਵੈੱਲ 
ਕਾਰਪੌਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੈਭਾਲਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਜੁਪੀਟਰ-ਸੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇਕ 



ਹੌਂਬਾਰਤ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੂ- 
ਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਯਕਤ ਰਾਜ 
ਹਵਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 
ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਰਾੱਕਿਟ ਡਾਈਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ 1958 ਵਿਚ ਸੈਚੂਰਨ ਪੰਜਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 
ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਰਾੱਕਿਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਮ 
ਸੰਭਾਲਿਆ । ਇਹ ਇੰਜਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤਕ ਲੈ ਗਏ । ਇਹ 
1960-70 ਤਕ ਰਾੱਕਿਟ ਡਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੌਜ਼ੀਡੋਟ ਅਤੇ ਮਗਰੋ” ਇਸੇ 
ਹੀ ਸੰਸਥਾ. ਦੇ ਪੁਲਾੜ-ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ“ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 77 

ਹਥਾਰਤ : ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਸਮਾਨੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਭ ਤੌਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 
ਟਾਪ੍ਹ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉਤੇ ਮਾਉ'ਟ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ 
ਵਿਚ ਡਰਵੈ'ਟ ਦਰਿਆ ਦੀ ਐਸਚੂਅਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 1 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਕਰਨਲ ਡੇਵਿਡ _ਕੌਲਿਨਜ਼ ਨੇ 1804 
ਈ. ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸੀ । 1842 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 1881 ਈ. ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੋਬਰਟ ਟਾਉਨ' 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ 
ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਲੌਰੇ, ਫੌਲਾਦ ਅਤੇ 

ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਇਥੋ` ਉੱਨ, 
ਸੇਬ, ਕਣਕ, ਕੈਡੀ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ 
ਹੀ ਰਿਜ਼ਬਨ ਵਿਖੇ ਪਿੰਘਲਾ ਕੇ ਜਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਲ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ 
ਭ੍ਰਮੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ'ਡ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇ' ਦਰ 
ਹੈ । ਤਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ 1890 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ 
ਸੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ । ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਪਹਾੜ 
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 
ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਮਕਾਨ ਛੁਟੇ ਛੱਟੇ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹਨ । 
ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ 'ਕੁਈਨਜ਼ ਡੌਮੇਨ' ਹੈ, 
280 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧ 
ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਗੌਰਮੈੱਟ ਹਾਉਸ” ਅਤੇ 'ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਸਦਨ' ਹਨ । ਇਥੇ 
ਟੀ. ਬੀ. ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੈਨੇਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲੋਂ-ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--128,603 (1980) 

22” 53” ਉ. ਵਿਥ.; 147” 19' ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹੋ. ਪੂ.--ਕੋਲ, ਐਨ. 9 : 449 ; ਐਨ. ਅਸ. 14 : 302 
ਹੱਬੰਮਾ, ਮੇਨਡਰਟ : ਯੂਰਪੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਡੁੱਚ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਚਿਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਅਕਤ੍ਹਬਰ, 1638 ਨੂੰ 
ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਜੈਕਬ ਫਾਨ ਰੌਸਡਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 
ਅਤੇ ਦੌਸਤ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦ੍ਰ਼੍- 
ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇ ਕਿ ਰੌਸਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣ'ਇਆ/ 'ਵਾਟਰ ਮਿਯ' 

ਹਉ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਸ਼ 

ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿਤਰ ਰਾਈਸ ਮਿਉਜ਼ੀਅਮ, ਐਮਸਟਰਤਮ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਹੌਬੈਮਾ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 'ਵਾਟਰ ਮਿਲ' ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਲਰੀ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ, 
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸੈਨ 1869 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ 

ਸਭ ਤੌਂ ਵਧੀਆ ਚਿਤਰ 'ਦੀ ਐਵੇਨਿਉ, ਮਿਡਲਹਾਰਨੀਸ' ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਗੈਲਰੀ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰਸ਼ੌਭਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਿਤਰ 'ਦੀ 
ਰੂਇਨਜ਼ ਆਫ਼ ਬਰੈਡਰੌਡ ਕੈਸਲ' ਵੀ ਇਸੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ 

ਪੇੱਡ੍ਰ ਅਤੇ ਸੈਘਣੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਲੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 

ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਾਟਰ-ਮਿਲ ਦੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੈਦ 

ਕਰਦਾ ਸੀ । 

7 ਦਸੈਬਰ, 1708 ਨੂੰ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਹੌ ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 4 : 71 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 563 

ਹੌਬੋਕੈੱਨ : ਇਹ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਉ ਜਰਸੀ ਰਾਜ 
ਦੀ ਹਡਸਨ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੌ ਮੈਨਹੈਟਨ ਟਾਪੂ ਦੇ 
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਇਥੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀ ਨਿਉਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸੰਨ 1804 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੀਂਰ ਰੱਖੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਨ 1849 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੌਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ 
_ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1855 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ 
ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, 
ਚਮੜੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਥੇ ਕਈ 
ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--42,460 (1980) 
40? 45? ਉ. ਵਿਥ.; 74? 03 ਪੱ. ਲੰਬ, 

ਹ. ਪੁ.--ਨਿ. ਯ੍ਰ. ਐਨ. 8 : 4257 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 72 

ਰੋਮ (ਹਵਨ) : ਹੋਮ, ਹਵਨ ਅਤੇ _ਅਗਨੀ-ਹੌਤਰ ਇਹ ਤਿਨੈ 
ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ ਇਕੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ 

ਧਾਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਘਿਉਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਭ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 

ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੌਮ ਜਾਂ 
ਹਵਨ ਲਈ ਯੱਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਆਰੀਆਂ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਯੱਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਡੌਂ-ਯੂਰਪੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਇੰਡੌ-ਈਰਾਨੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੱਗ ਦਾ 

ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਨੀਸ਼ਟੋਲ 

ਯੱਗ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ । 

ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇਂ ਯੱਗ, ਆਹ੍ਹਤੀ, ਹੋਤਾ, 

ਮੰਤਰ, ਉਕਥ, ਸੋਮ, ਸਵਨ, ਸਤੌਮ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਸੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ 

ਹਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਏਨਾ ਵੋ 

ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਯੱਗ 

ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਯੱਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦ ਰਿਗਵੇਦ ਚੇ ਕ੍ਝ ਸੂਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਫਾਂ 
ਢੁਆਤਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜਨਸੇ, 



[ਲਦ ਛੋਵੀ 

੬ਆਹ, ਮਿਰਤ੍ਰ ਤੇ ਸਰਾਧ ਸਮੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿਚ 
ਧੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਹਵਨ ਕੀਤੇ_ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 
“ਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰਹਿਕਰਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । 
ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਲ ਕੇ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰ ਲਿਆਂ । ਚਾਰੇ _ਵਰਣਾਂ 
ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹਵਨ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ 
ਗੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ 
ਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ 
ਨੁਸਾਰ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਯੱਗ 
'ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ । 

ਹਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 
'ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਰਨ 
ਹ ਸਮਾਂ, ਵਿਧੀ, ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ 
ਸੈਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 
ਸਸ ਟੋਏ ਵਿਚ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਆਖ਼ਦੇ 
ਨ । ਹਵਨ ਦੀਆਂ ਲਕੜੀਆਂ ਸਮਿਧਾਵਾਂ ਅਖਵਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 
7ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਪਿੱਪਲ, ਢੱਕ, ਫਲਾਹ ਆਦਿ ਖ਼ਾਸ 
ਹਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੌ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਭੇਸ ਨੂੰ ਚਰੁ ਜਾਂ ਹਵਿ ਜਾਂ ਹਵਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਹਵਨ ਸਮੱ- 
ਗਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ” ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਾਂ ਦੋ ਦੁੱਧ 
ਵਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ, ਤਿਲ 

ਮਾਂਹ ਆਦਿ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਚੈਦਨ, ਅਗਰ, ਤਗਰ ਆਦਿ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਤੇ ਰੌਗਨਾਸ਼ਕ ਲਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ । ਹਵਨ ਦੋ 
ਘਉ ਨੂੰ ਆਜਿਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਚਰੁ ਅੱਗ ਵਿਚ 
ਹੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸਰੁਵਾ ਲਕੜੀ ਦਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਥੋਲੀ ਅਤੇ 
ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਰੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ 
ਜਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 
ਰੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਂਣ ਸਮੇ ਜਾਂ ਇਸ ਡੋੱ 
ਕਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਕ੍ਰੰਡ ਵਿਚ 
ਤਮਿਧਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ 
ਵਚ 'ਸੁਆਹਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਰੁਵੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਵਨਕ੍ਰੰਡ 
ਵਚ ਅੱਗ ਉਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ” ਸਰੁਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 
ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਉਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ 
ਇਕ ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ 
ਰੌਜ਼ ਦੇ ਹਵਨ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੀਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਵਨ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥੋਲੀਆਂ 
ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਮੂਹ ਉਤੇ ਮਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਨ ਦੀ ਸੁਆਹ 
ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਧਰਮ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ 
ਯੱਗ ਜਾਂ ਹਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । “ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈੱਟ' (ਅੰਜੀਲ) ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਬੀਆਂ ਨੌ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਇਸ 
ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਮਕ ਮਨੌਥਿਰਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਯੱਗ ਇਕ ਬੋਜਾਨ 
ਜਿਹਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ, ਸ਼. ਸਾ, 8 : 4053 ; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 9 : 465 

, -ਸ਼ਰੁੜੀ ਕਾਂਤ 

ਹੌਮਰ 

ਹੌਮ, ਜਾਨ £ ਸਕਾਟਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲੀਥ 
ਵਿਖੋ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਘਰ 1722 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਐਡਿਨ- 
ਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਐਮ. ਏ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1745 ਦੇ ਵਿਦ- 
ਰੌਹਾਂ ਵਿਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ . ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋ” 
ਐਥਲਸਟੇਨਫੌਰਡ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪਰ 1757 ਵਿਚ ਐਡਨਬਰਗ 
ਦੇ ਵੱਡੋ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । 
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ 'ਡਗਲਸ' 1757 ਵਿਚ ਕੌਵੈ'ਟ ਗਾਰਡਨ 

ਵਿਖੋ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ । ਇਸ 
ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕ 'ਐਜਿਸ' (1758) ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ । 'ਦਾ 

ਸੀਜ ਆਫ਼ ਆਕਵਿਲੀਆ' (1760), 'ਐਲੌੱਜੋ' (1773) ਅਤੇ 
'ਐਲੜ਼੍ਰੋਡ' (1778) ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਹਨ ।. ਇਸ 
ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1802 ਵਿਚ ਇਸ 
“1775 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ । ਐਡਨਬਰਗ 
ਨੌੜੇ ਮਰਚਿਸਟਨ ਬੈਕ ਵਿਖੇ ਹੌਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ, 1808 
ਹੋਈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਵ. ਐਨ. 6 : 451 ; ਐਨ. ਬਿ. 11 : 687 

ਹੌਮਰ : ਹੋਮਰ ਨੂੰ ਦੌ ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ 'ਇਲੀਅਡ' ਤੇ 
'ਓਡੀਸੀ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੌਰ ਛੌਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ-ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ 
ਅਤੋ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੌਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਸਮਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਛੇਵੀ" ਸਦੀ ਈ. ਪ੍ਰ. ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ 
ਹੈ । ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰੌਕਤ ਦੋ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਤ੍ਰ- 
ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇ” 

ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਅੱਠਵੀ” ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਤੋ ਯੂਨਾਨੀਆਂ 
ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਵ ਗਾਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗਤ 
ਦੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਉੱਚ ਕ੍ਰਲਾਂ ਤੇ 

ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੌਰ ਸਮੂਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇ“ ਥੀਬਜ਼ 

ਡੇ ਟ੍ਰਾਇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਜਿਵੇ” 

ਪਰਸੀਅਸ, ਥੀਸੀਅਸ ਤੇ ਹੈਰਾਕਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਹਨ । 
'ਇਲੀਅਡ' ਅਰਥਾਤ ਇਲਿਓਸ (ਟ੍ਰਾਇ) ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਕਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਰੌਦਰ ਆਖਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਦਰ ਆਕੀਆ (ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ) ਦੀ 

ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ - ਐਗਾਮੈਮਨਾਨ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਯੋਧੇ 
ਆਕਿਲੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ,ਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੌਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਆਕੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੌ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਿਓਸ (ਟ੍ਰਾਇ) ਦਾ ਘੇਰਾ 
_ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਲਿਓਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਾਰ ਪੈਰਿਸ ਐਗਾ- 

ਮੈਮਨਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਮੈਨੇਲਾਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 
ਸੀ । ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਸ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਕੀਅਨ ਸੈਨਾ 
ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਝਲਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਕਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਾੜ੍ਰੋ- 
ਕਲੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਫਿਰ ਜਦੋ' ਆਕਿਲੀਜ਼ 

ਟਾਇ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ 
ਲੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਗਾਮੈਮਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਆਕਿਲੀਜ਼ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਉ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇ 
ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਹ ਟ੍ਰਾਇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ” 

ਪਿਛੋ" ਹੋਮਰ ਸੈਵਾਦ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ, ਰੂਪਕ ਤੇ ਉਪਮਾ ਆਦਿ 
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ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ` ਪਿਛਲੇ ਨੌ” ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖਵਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ' ਥੌੜ੍ਹੋ ਚਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 
ਟ੍ਰਾਇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਕਿਲੀਜ਼ ਵੀ 

ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ” ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਿਛੋ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ 
ਵਿਜੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਸੌ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ-ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਿਧ ਰਸਾਂ ਦੀ _ਉਤ- 
ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇ 
ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ 
ਦੇ ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੌਸਟਰ ਤੇ ਫ਼ੀਨਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਤਰੀ- 
ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਾਂਕਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਬੈਲਰੌਫਾਂਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਦੇਵ 
ਬਾਣੀ ਰਾਹੀ', ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵਲੋ ਆਪ ਦਿਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਰਾਹੀ" ਸਾਰੇ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 
ਆਕਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਾਮੋਮਨਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

-'ਓਡੀਸੀ' ਦੀ ਕਥਾ 'ਇਲੀਅਡ” ਨਾਲੋ ਵਡੋਰੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 
ਇਕ ਯ੍ਰਨਾਨੀ-ਯੋਧੋ ਉਡੀਸੀਅਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇ ਦੋ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਘਰ 
ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਡੀਸੀਅਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਅਗਿਆਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਗਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਓਡੀਸੀਅਸ ਹੀ 
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਥਾਕਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 

'ਇਲੀਅਤ' ਵਾਂਗ 'ਉਡੀਸੀ' ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਚਾਲੀ 
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੋ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 
ਉਡੀਸੀਅਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੀ ਕਾਲਿਪਸੋ, ਅਰਥਾਤ ਲੁਕਾਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ 
ਦੀਪ ਆਕਸੀਜੀਆ ਵਿਚ ਰੌਕ ਲੰ'ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਟ੍ਰਾਇ ਦੇ ਹਰਨ ਦਾ 
ਦਸਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੇ ਇਥਾਕਾ ਵਿਚ ਉਡੀਸੀਅਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਪੈਨੀਲੌਪ ਤੇ ਵੀਹ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੈਲੈਮਾਕਸ ਤੇ ਹੌਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 

- ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ` । ਪੈਂਨੀਲੌਪ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਜੇ ਪੈਨੀਲੌਪ ਨੰ ਨੂੰ 
ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਵੀ ਫਿਰ ਟੈਲੈਮਾਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਥੀਨੀ ਦੋਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੈਮਾਕਸ ਬਹੁਤ 
ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ 
ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪਾਈਲੌਸ ਵਿਖੋਂ ਨੈਸਟਰ ਅਤੇ 
ਸਪਾਰਟਾ ਵਿਖੇ ਮੈਨੈਲਾਂਸ ਕੌਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੈਲਾੱਸ ਉਸ ਨੂੰ 
ਨਿਸਚਾ ਕਰਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਜੀਅਜ ਹਾਲੀ” ਜਿਊੱ'ਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ 
ਉਡੀਸੀਅਸ ਕਾਲਿਪਸੌ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਸਤਾਰਾਂ 
ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਕੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੌਢੇ ਆ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ 
ਰਾਜਕ੍ਰਮਾਰੀ ਨਾਉਸੀਕਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ 
ਥਾਉ” ਤੇ ਉਥੋਂ” ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਟੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਵੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਉਸੀਕਾ ਦੇ ਮਾਤਾ 
ਪਿਤਾ ਉਡੀਸੀਅਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਲਈ ਦਾਅਵਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ 
ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਸਰੋਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਮੰਨਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । 

ਅੱਗੋਂ ਉਡੀਸੀਅਸ _ਐਥੀਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
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ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੂਰਪਾਲ ਯੂਮੀਅੱਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ 
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੈਲੌਮਾਕਸ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਉਡੀਸੀਅਸ ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੈਨੀਲੌਪ ਢੋ 

ਚਾਹਵਾਨ ਡੋਰੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਸੀਅਸ ਨੂੰ ਨਹੀ” 

ਪਛਾਣਦੇ । 

ਐਥੀਨੀ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਪੈਨੀਲੋਪ ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ̀  
ਇਕ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
ਜਦੌਂ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 

ਉਡੀਸੀਅਸ ਜੋਂ ਹਾਲੀ' ਤਕ ਗ੍ਰਪਤ ਭੋਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ 

ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ 

ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਡੀਸੀਅਸ, ਟੈਲੈਮਾਕਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 

ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸੇਵਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਤੋ ਪਿਛੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 

ਪੈਨੀਲੌਪ ਉਡੀਸੀਅਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

'ਇਲੀਅਡ' ਤੇ 'ਉਡੀਸੀ' ਯੂਰਪੀਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ” 

ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ” 

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇ” ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਪ ਹੈ । ਇਹੁ ਕਹਿਣਾ ਵੀ. ਕਠਨ ਹੈ 

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਣ ਦਾ ਮਨੌਰਥ ਕੀ ਸੀ । 
`ਗਿਲਬਰਟ ਮੱਰੇਂ ਜਿਹੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 4 ਚਨਾ ਨਹੀ” । ਇਹ ਸਮੇ ਸਮੇ ਰਚੀਆਂ 

ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 

ਫਲ ਸਰਪ ਹਨ । ਪਰ ਅਫ਼ਲਾਤ੍ਨ, ਪਿੰਦਾਰ ਤੇ ਅਰਸਤ੍ਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ 

ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੱਧ ਵੀਰ-ਕਥਾ ਨਹੀ” 

ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੌ ਪਿਛੋ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ 
ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਦੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ; ਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋ 

ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚੇ 

ਮਨੌਰੈਜਨ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਹੌਣ । 
ਰ੍ ਰ੍ --ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ' 

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ : ਇਹ ਇਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਮੁਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਮਿਲਿਆ ਸਿਮਿਲਿਬਸ ਕਿਉਰੇ'ਟਰ ਹੈ ; ਅਰਥਾਤ ਰੌਗ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਨੀ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਜਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੌਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 

ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲੱਡਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਰਖਦੇ ਹੰਣ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੌਢੀ ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ ਸੈਮੁਅਲ ਹਾਨੇਮਾਨ ਸੀ 

ਸੰਨ 1790 ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ. ਕਿਊਲੋਨ ਦੀ ਮੈਟੀਰਿਆ ਮੈਡੀਕਾ ਦਾ 
ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਹਾਨੌਮਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ 

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ । ਇਕ ਸਕਾਚ ਲੇਖਕ ਦੇ 
'ਸਿਨਕੌਨਾ' ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ” 

ਅਜੰਤਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ 'ਸਿਨਕੌਨਾ' ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ 

ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ. ਦੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੰਦਾ 
ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਇਰ 
ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੌਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
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ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੌਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਹੌਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਟਿੰਚਰ (ਰਸ), ਬਾਰੀਕ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ 

ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈਥਰ ਜਾਂ ਗਲਿਸਰੀਨ 
ਵਿਚ ਘੁਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਹੌਮਿਉਂਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਟਿੰਚਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋ” 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੰਚਰ ਜਾਂ ਮੈਟਿਕਸ ਟਿੰਚਰ 
ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰ 
ਥੀਟ' (0) ਹੈ । 
`ਟਿੰਚਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਗੈਧਕ, ਪਾਰਾ, ਸੌਖੀਆ, ਟਿਨ, ਬੇਰਾਈਫਾ, ਸੌਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੌਹਾ, 
ਚੂਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਟੈਲਿਉਰੀਅਮ ਆਦਿ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ `ਵਿਚ ਇਹ 
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ- 

ਪੂਰਨ ਪੱਖ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਰਥਾਤ ਪੌਟੈੱਸੀ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
ਹਾਨੇਮਾਨ ਉੱਚ ਪੋਟੈੱਸੀ (200-10000) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇ= 
ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਘਟ ਪੌਟੈ'ਸੀ (1%, 
3%,6%, 12% ਜਾਂ 6, 12, 30) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸ੍ਰਸ ਕੀਤਾ । ਅਜ ਵੀ ਹੌਮਿਉਪੈਥੀ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੌਟੈੱਸੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਇਕ 
ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੌਟੈੱਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਪੌਟੈੱਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਾਨੇਮਾਨ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 
ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤ 
ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਕ੍ਝ ਚਿਕਿਤਸਕ ਤਾਂ ' 

ਹਾਨੇਮਾਨ ਦੇ ਦੱਸੋ ਰਾਹ ਤੇਂ ਅਤੇ? ਕੁਝ ਆਪਣੇ ,ਸਤੋਤਰ ਮਾਰਗ ਤੇ 

ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੌਂ, ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੋਂ 

ਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । 

ਹੌਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਰੌਗੀ 
ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰੌਗ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੋ- 
ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਰੌਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀ” ਪੈਦਾ ਹੌਣ 
ਵਾਲੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਗੀ ਦੇ ਠੀਕ 
ਹੌਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਾ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੌਗ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਤੌਕ ਜਿਉੱ'ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਗੜ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਟੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀ' 
ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਦਵਾਈ 
ਥੌੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੌਗੀ 
ਅਤਿ ਕੌਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਰਡਾਲਾਨ : ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਉਟੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅੱਰਧਚੱਕਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਬਰਗਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ । ਬਰਗਨ ਇਸ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ- 
ਮ਼ੂਕਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੋਤਰਫ਼ਲ 15,634 ਵ._ ਕਿ. ਸੀ, ਅਤੇ 

ਹੋਲਸਟਾਈਨ (ਸ਼ਲੇਸਵਿਕ ਹੌਲਸਟਾਈਨ) 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰਾਂ ਜਿਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੌ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਪਠਾਰੀ ਹੈ 1 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਸ 

`_ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਆਰਥਕ _ਸਹਾਰਾ ਹਨ । ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 
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ਹੋਰਨ 2 ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਹਾਲੈ'ਡ ਦੀ ਇਕ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀ ਹੈ ਜੋ 
ਆਈਸੈਲਮੇਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1300 

ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ । ਸੈਨ 1357 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ਲੈ'ਡ ਦੀ ਮਧ-ਕਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ 
ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਹੋਰਫ (ਸਿੰਗ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ 'ਬੈਦਰਗਾਹ (ਜਿਸ ਉਤੇ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ),ਜ਼ਿਡਰਜ਼ੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਗਾਦ 

ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇ' ਤਕ, ਨੀਦਰਲੈ'ਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰ- 

ਗਾਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੀ । ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ 
1416 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਮੇ ਇਹ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । ਮੱਛੀਆਂ 

ਫੜਨ, ਛਪਾਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਤੀ 

ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੋ” ਦੇ ਹੌਰ ਧੰਦੇ 

ਹਨ । 
ਗਾਂਥ ਨ੍ਰਡਰਕਰਕ ਅਤੇ ਉਸਟਰਕਰਕ ਇਥੇ ਦੋ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ 

ਗਿਰਜਾਘਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਲਾਬੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” 'ਸੋੱਟ ਮੇਰੀ ਟਾਵਰਾਂ 
(1508) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (1578) ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ' 
ਟਾਉਨ ਹਾਲ, ਸੇੱਟ-ਜਾਨ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੌਸੂ-ਹਾਉਸ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ 
ਸ਼ੌਫ (ਅਨਾਥ-ਆਸ਼ਰਮ), ਵੋਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਅਜਾਇਬਘਰ 
ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਵੇਖਣਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--46824 (1983 ਐਦਾ.) 
52” 38", ਉ. ਵਿਥ.; 5” 0%', ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ: 5 : 123 

ਹੋਲਸਟਾਈਨ (ਸ਼ਲੇਸਵਿਕ-ਹੋਲਸਟਾਈਨ) : ਇਹ ਜਰਮਨ 
ਗਣਤੰਤਰ ਸੰਘ ਦਾ ਧਰ ਉੱਤਰ ਵਲ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪ੍ਰਰਬ ਵਲ 
ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਜਰਮਨੀ, ਪੱਛਮ ਵਲ ਉੱਤਰੀ 

ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਹੈਮਬਰਗ (ਹਾਮਬੁਰਕ) ਅਤੇ ਨੀਦਰ ਜ਼ਾਕਸੈਨ 
ਲਾਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ । ਇਬੋ' ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 15,676 ਵ. 

ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 6.3% ਹੈ । ਕੀਲ ਇਥੋ” 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । 
ਇਥੋ ਦੀ _ਧਬਰਾਤਲੀ __ ਨੁਹਾਰ _ਹਿਮਾਨੀ ਵਿਸਥਾਪਨ 

ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਜ ਤੋ ਕੇਈ _200,000 ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਿਸਟੌਸੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਬਰਫ਼ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਗੇ 
ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਗਲੋਸ਼ਰੀ ਮੌਰੇਨ ਅਤੇ ਅਧਥੋਧ 

ਮੈਦਾਨ ਜਿਥੇ ਜਲੌਢ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਲਦਲਾਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ” ਦੇ 
ਭੁਦ੍ਰਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਕ ਨਵੇ ਮੌਰੇਨ 

ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ 
ਵਿਚ ਉੱਚ-ਭੁਮੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਂਜ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰਾ, 
ਦਲਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ” ਹਨ । ਇਸ 

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਹਨ । ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਨਰਮ 
ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਣਾਂ, ਜਵਾਰ, ਸਮ਼ੌਦਰੀ ਛੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਫਾਨਾਂ ਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 



ਹੋਲਕਰਾਫਟ, ਟਾਮਸ 

ਹੌਦੀ ਰਹਿੰਢੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 

ਮੌਤਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 8? ਸੈਂ. 
(46 ਫਾ.) ਹੈ। 

ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 75%ਰਕਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਦੀ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 

ਦੀ ਇਥੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, 

ਮਸ਼ੀਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਲੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ 

ਹਨ । ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਜਨਕ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਸਨ 

1665 ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ 

ਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਲ੍ਰਬੈੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੌ ਟੀਚਰ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 
ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਥਾਂਵਾਂ ਹਨ । 

ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੌ 2,500,000 ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 

50 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਹਨ । 

ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕ੍ਝ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ ਅਤੇ ਹੌਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਦੌਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ 

ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੌਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਪਰ੍ਹਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 
ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਆਈਡਰ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 
ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉੱਨਤ ਹੌਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਣ ਅਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲਗ ਗਈਆਂ । ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ 

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ" ਸਦੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ ਡਿਉਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1864 ਤੀਕ 

ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਰਹੀ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੌਲਸਟਾਈਨ ਵਧੋਰੇਂ 
ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉ'ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰ (1474 ਤੋਂ) ਡਿਉਕ ਦੀ 
ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੀਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਨ 1815 ਤੋ' ਬਾਅਦ ਨਵੇ ਬਣੇ 

ਜਰਮਨ ਸੈਘ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1866 ਦੀ 

ਪਰਾਂਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਕ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ 
ਪਰੂਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋ' ਸੰਮਿਲਤ' ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹਾ 
ਕੁਝ ਹੰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਥੇ ਗੜਬੜ ਹ੍ਰੰਦੀ ਰਹੀ । ਸ਼ਲੰਸਵਿਕ- 

ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ ਵਿਚ ਡੌਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ 

ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਰ੍ਹਮਤ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਸ਼ ਨਹੀ ਸਨ । ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ 

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ । ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ 
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸ਼ਲੋਸਵਿਕ-ਹੌਲਸਟਾਈਨ ਇਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1947 

ਵਿਚ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੌਣ ਹੋਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 16 : 346 

ਹੋਲਕਰਾਫਟ, ਟਾਮਸ : ਇੰਗਲੈ'ਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ, 

ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 10 -ਦਸੰਬਰ, 
1745 ਈ. ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਲਿਖਿਆ 'ਦੀ ਰੌਡ ` 
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ਟੂ ਰੂਇਨ' (1792) ਈ.) ਜਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋ ਡਆਂ ਗਆ । 1784 
ਈ. ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਬੋਮਾਰਸ਼ੈ ਦੇ ਲਾ ਮੈਰਿਜ ਡੇਂ ਫੀਗਾਰੋ' ਨਾਮੀ ਨਾਟਕ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਦੀ ਫੌਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਏ ਡੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ 

ਫੀਗਾਰੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਦੌਸਤ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਜ਼ਲਿਟ 
ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸੰਨ 1816 ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ । 
ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਤੋ" ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਈ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਲ ਅਤੇ ਹਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਸੈਮੂਐਲ ਟੇਲਰ ਕਾਲਰਿਜ, ਚਾਰਲਸ ਲੈਬ, 
ਹੈਜ਼ਲਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਗਾਡਵਿਨ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 88 

ਹੋਲਬਾਈਨ, ਹਾਂਸ, ਦੀ ਐਲੱਡਰ : ਇਹ ਆਉਕਸਬੁਰਕ ਸਕੂਲ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 
1465 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਕਸਬ੍ਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
ਚਿਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਬਰ ਸੀ । ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀ' ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਪਤਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1493 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਕਸਬੁਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਵਾਈਨਗਾਰਟਨ ਆਲਟਰ (1493),ਸੇ'ਟ ਐਫ਼ਰਾ ਆਲਟਰ, ਬਸਿਲਿਕਾ 

ਆਫ਼ ਸੇੱਟ ਮੋਰੀ ਚਿਤਰ (1499) ਅਤੇ 12 ਦਿ੍ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵੇਗਾਂ 
"ਦੀ ਲੜੀ, ਆਉੱ'ਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਲਿਤ ਆਕਾਰ 
ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਰੋਜੀਰ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਈਡੈੱਨ 
ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲਬਾਈਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ, 

_ਪਰ ਆਉਕਸਬ੍ਰਕ ਪੂਰਵਗਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ 
ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸੌਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀ` ਲਗ ਸਕਦਾ । 

ਸੈਨ 1501 ਵਿਦ ਇਹ ਫਰੈੱਕਫਰਟ ਐਮ ਮੇਨ ਗਿਆ ਜਿਥੇ 
ਸਿਗਮੰਡ ਹੌਲਬਾਈਨ ਅਤੇ ਲਿਉਨਰਡਬੈੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 
ਨੇ ਡੌਮਿਨਿਕਨ ਮੌਨਾਸਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵੇਦੀ ਦਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਇਆ । 

ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕੈਸ਼ੀਮ ਆਲਟਰ (1509) ਅਤੇ ਬਸਿਲਿਕਾ ਆਫ਼ ਸੇੱਟ ਪਾਲ 
(1503-04) ਦੇ ਚਿਤਰ ਵੀ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੌ` ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਯਥਾਰਥਕ 
ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਚਿਤਰ ਹਨ । ਇਹ ਐਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਇਸਨੇ ਫਰੈਕਫਰਟ ਵਿਚ 

ਮੈਥਾਈਐਸ ਗਰ ਨੈੱਵਾਲਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ । 

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 1510 ਤੋੱ' ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਕੈਥਰਿਨ ਆਲਟਰ (1512), ਸੋਟ ਸਿਦਸਤੀ= 
ਆਨ ਆਲਟਰ (1516) ਅਤੇ ਫ਼ਾਉ'ਟੇਨ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ (1519) 

ਆਉਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਲਬਾਈਨ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਜਾਵਟ ਸ਼ੁਰ੍ਹ 

ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਸੈਨ 1517 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ_ਜਾਣ 
ਕਰਕੇ ਆਉਕਸਬੁਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਈਸਨੌਮ ਚਲਾ ਗਿਆਂ 1 

ਇਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਪਰ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ । ਆਊਕਸਬੁਰਕ 
ਦੇ ਸੇਂਟ ਉਲਰਿਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਉਬਿੰਗ਼ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । 

`ਇਸਦੀ ਮੌਤ 1534 ਵਿਚ ਆਈਸਨੇਮ ਵਿਖੋਂ ਹੋਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ: ਮਾ 5 ; 87 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਹੌਲਮੀਅਮ : ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿੱਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੋ" ਦੁਰ- 
ਲੱਭ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਧਾਤਵੀ ਤੱਤ ਹੈ ! ਧਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲੈੰਕਟ੍ਾੱਨੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਗ੍ਰਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਕੁਝ 

ਬਿਜਲਈ ਯੌਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲਮੀਅਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰੈਸੰਯੋਜਕ 
੯੭ ੨੭੫ 

ਆਇਨ ਨੂੰ ਆੱਰਥੋਪੈਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਉਤਪ੍ਰੈਰਕ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉੱਚਤਾਪਸਹਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋਰੈੱਟ ਨੇ ਹੋਲਮੀਅਮ 1878 ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ 
ਅਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਕਲੋਂਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ 1879 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ । ਇਹ ਤੱਤ ਦ੍ਰਸਰੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨਾਲ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : 
ਗੈਡੌਲੀਨਾਈਟ, ਈਉ੍ਕਸੇਨਾਈਟ, ਜੈਨੋਟਾਈਮ ਤੇ _ਸਮਾਰਸਕਾਈਟ 
ਆਦਿ । ਇਹ ਪੌਰਮਾਣਵੀ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹ੍ਰੌਦਾ ਹੈ । ਹੌਲਮੀਅਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ 
ਐਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕੇਂਚਨ ਅਤੇ ਤਲਛੱਟਣ ਹਨ । 

ਇਹ ਧਾਤ ਨਿਰਜਲ ਫਲੌਰਾਈਡ ਦੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਨਾਲ ਤਾਪ- 
ਲਘ੍ਰਿਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ 

ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪਿਘ- 
ਲਾਉ ਦਰਜਾ 1461" ਸੈ'. ਤੇ ਘਣਤਾ 8.803 ਗ੍ਹਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਘਣ 
ਸੈ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਹ ਧਾਤ -- 187? ਸੈ'. ਤੋਂ ਥੱਲੋ ਲੋਹ-ਚੁੰਬਕੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਹ, ਪਰਮਾਣੂ-ਕ੍ਰਮ-ਐਕ 67 ਤੇ 
ਪਰਮਾਣ੍ ਭਾਰ 164.94 ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭੌਰ ਤੇ ਇਕ ਹੀ 
ਸਥਿਰ ਸਮਸਥਾਨਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹ ਹੈ। ਹੋਲਮੀਅਮ, 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤ੍ਰੌਸੈਯੋਜਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪੀਲੋ-ਭੂਰੇ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੌਲਮੀ- 
ਅਮ ਆਕਸਾਈਡ (੦੧68) ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਘੋਲਣ ਨਾਲ 
ਘ੍ਰੌਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਲਮੀਅਮ£” ਦਾ ਅਰਧ- 
ਵਿਆਸ 0.894” & ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨ੍ਚੁੰਬਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

੭੨_ ੮੩ 

ਇਸ ਵਿਚ ਅਣਜੁੜਵੇ' ਇਲੈਕੱਟ੍ਾਂਨ ਹੁੰਦੇ ਹੇਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 11 : 680 

ਰੋਲਾ ਮਹੱਲਾ : ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੌਥ ਹੌਲੀ ਤੌ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਚੇਤਰ 
ਵਦੀ ਇਕ) 'ਹੌਲਾ' ਮਨਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੇ ਦੈ ਨਾਲ 'ਮਹੱਲਾ' 
(ਜਲੂਸ) ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ 
ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਦੋ” 
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ 
ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ । ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ` ਹੋ ਚੁਕੇ 
ਗ੍ਰਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੰਗ ਸ੍ਟਣ ਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਦੇ ਇਸ 

ਭੈੜੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ 

ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ 
ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਭ੍ਹਮੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੌ ਧਿਆਂ 
ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਘਰਿਪਾਟੀ ਚਲਾਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ' ਭੌ' ਹੁਣ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਹੌਲਾ ਮਫੱਲਾ ਖੋਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਚੇਡਫ ਵਦੀ ਇਕ 

ਹ99 - ਹੋਲੀ 

(ਸੰਮਤ 1757) ਨੂੰ ਹੌਲ ਗੜ੍ਹ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲਾ) 

ਵਿਖੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੌ ਦਲ ਬਣਾਕੇ 

ਬਣਾਉਣੀ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾਉ'ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੋਂ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 

ਵਿਚ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ । 

ਹੁਣ ਵੀ 'ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੌਂ ਇਥੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੋਂ ਦੇ ਜਲ੍ਹਸ ਨੂੰ 'ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਨਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 'ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ' ਤੌਂ” ਨਿਸ਼ਾਨ 

ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਨਿਹੈਗ 

ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੌਟ ਪੈਣ ਤੇ 'ਬੋਲੋਂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ', 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ 

ਅਕਾਲ' ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਜਾਉ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 

ਇਹ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੌ" 'ਮਹੱਲਾ' ਮਾਤਾ ਜੀਤ 

ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਹੌਲ ਗੜ੍ਹ' ਤੇ “ਚਰਨਗੰਗਾ' 

ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੇਤਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ 

ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲੂਸ 

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋ੍ ਪੁੱਜਕੇ ਮਹੱਲੋਂ 
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਹੌਲੋਂ ਮਹੱਲੋਂ' ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇ ਧਾਰਮਕ 

ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ 

ਇਤਿਹਾਸ ਤੌ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੈਤ-ਸਿਪਾਹੀ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਂਦ ਰੱਖਕੇ 

ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੌਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਅਤੇ 

ਰ1ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ--ਮ. ਕੋ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ 2 ਮਾਰਚ, 1980 

ਹੋਲਿਕਾਂ : ਇਕ ਪੁਰਾਣ ਕਥ' ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੋਲਿਕਾ ਹਰਣਾਖਸ੍ ਦੀ 

ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦ੍ਰਸਰਾ ਨਾਂ ਢੁੰਡਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਸੀ ਕਿ 

ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਸੜੇਗੀ । ਹੌਲਿਕਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿਚ 

ਲੌਕੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੰਠ ਗਈ । ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ 

ਗਿਆ ਪਰ ਹੌਲਿਕਾ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਹੋਲੀ ਦੇ 

` ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਢੁੰਡਾ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦ ਹਨ । ` 
ਹ, ਪੁੰ.--ਮ. ਕੋ 

ਹੋਲੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੇਤਰ ਦੀ ਨੀ ਫਾਲੇਂ ਦਿਨ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 

ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਿਪ (ਹਰਣਾਖਸੂ) ਦੀ ਭੈਣ 
ਰੌਂਲਿਕਾ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰਣਾਖਸੁ ਇਕ 

ਰਾਖਸ਼ਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਪੂਜਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ 

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ' ਹੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਗਤ ਸੀ ਉਸ ਅਗੇ ਨਾਬਰ ਰੌ 

ਗਿਆ । ਪਾਖੌਡੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜਤਨ 

ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਜਤਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ 

ਦੀ ਭੈਣ ਰੌਲਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ 

ਨਹੀ' ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੈ 

ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਪਰੰਤ੍ਰ੍ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਂਲਿਕਾ ਸੜ 

ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਬਚ ਗਿਆ । ਇੰਜ ਕ੍ਰਫ਼ਰ ਅਫੈ ਬਦੀ ਉਪਰ ਸੱਭ 



ਹੌਲੀ ਅਲਾਇੰਸ (ਗਠ-ਜੌੜ) 

ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਫਤਹਿ ਹੋਈ । 
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾ- 

ਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਨਵੇ' ਫੁੱਲ= 
ਪਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੌਲਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮੈਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨ ਫੂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇਂ ਤੌਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਾਰੇ ਲੌਕ 
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਸਾੜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੌਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਚਦੇ, ਗਾਉ”ਦੇ ਅਤੇ 
ਰਾਖਸ਼ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਿਉ- 
ਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ-ਭਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਲੌਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਮਿਠਿਆਈਆਂ 
ਆਦਿ ਵੰਡਦੇ ਹਨ । ਹੌਲੀ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਹੌਲਿਕਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਤੋਂ ਰਾਖ 
ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪਿਛੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਉਪਰ ਗੁਲਾਲ ਤੇ ਕੇਸਰ 
ਆਦਿ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ । ਲੌਕ ਇਸ ਦਿਨ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ 
ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਮੁੰਡੇ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ 
ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ ਕਿ ਬਰ੍ਹਮਾ 
ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉ 
ਹਾਰ ਵਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਹੈਲੋਵੀਨ” ਹੈ 
ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਟਲੀ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੇਡਿਕਾ'' ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੌਕੀ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਹ-ਫ੍ਰਸ ਦੀ ਅੱਗ 
ਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ 
ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ 
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗ ਲਾ ਕੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ੍ਹਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚੈਕੋਸਲੌਵਾਕੀਆ 

੮੨77 
ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬੇਲੀਆ ਕੋਨੋਸੇ" ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕ 
ਦਰਸਰੋ ਉਪਰ ਅਤਰ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਹ-ਫਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਹਿਣੇ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਰਮਨੀ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, 
ਪੌਲੈੱਡ ਅੜੇ ਮਿਸਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪਰੰਤ੍ਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌਂ ਵਧੋਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ। 
_ ਹ. ਪੁ.--ਅਜੀਤ, ਅਕਾਲ ਪਤਰਕਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਥਿਉਨ--ਹੋਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕ, 

1980 

ਹੋਲੀ ਅਲਾਇਸ ਰੀ 2 ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 
ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 26 ਸਤੰਬਰ, 1815 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ 
ਸੰਗਠਨ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਰ੍ਰਸ ਦਾ ਅਲੈਗਜੈੱਡਰ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਟਰੀਆ 
ਦਾ ਫਰਾਂਸਸ-ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਰੂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਵਿਲੀਅਮ ਤੀਸਰਾ - 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਹ ਨੰਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੌ ਬਾਅਦ ਧੈਰਿਸ ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਗਠ-ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰੌਲ ਮੰਤਵ 
ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 2੧੨ 

400 ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਗਠ-ਜੋੜ ਅਲੌਗਜ਼ੈ'ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਝ ਇਕ ਵਹਿਮੀ ਬਾਰਬਰਾ 
ਜੂਲੀਅਨ ਵਾਨ ਕੇਰੂਡੌਨਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਂ । ਬਰਤਾਨਵੀ 
ਰਾਜਕੁਮਾਰ `ਰੀਜੈੱਟ, ਆਟੋਮਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਪੌਪ ਤੋਂ` ਛੁੱਟ ਸਾਰੇਂ 

ਯੂਰਪੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੋ ਇਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ 

ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ" ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦਾਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ 
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਅਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ । 
ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਈਕਾਉ'ਟ ਕੈਸਲਹੀਗ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਅਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 

ਕਲੀਮੇਨਜ਼ ਵਾਨ ਮੈਟਰਨਿਚ ਨੰਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇ" ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਇਕ ਅਲਪਕਾਲੀ ਅਤੇ 
ਬੇਕਾਰ ਗਠ-ਜੋੜ ਸੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 97 

ਹੋਲੀ ਆਈਲੈ'ਡ ਜਾਂ ਲਿਨਡਿਸਫਾਰਨ : ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਦੇ 
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਰਥੰਬਰਲੈ'ਡ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 3 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ 
ਇਕ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 5 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਇਥੋ ਖੇਤੀ- 

ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਮਾਹੀਗੀਰੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ । 

635 ਈ. ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਏਡਨ ਨੇ _ਲਿਨਡਿਸਫਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗਿਰਜਾ 
ਈਸਾਈ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇ'ਦਰ ਵਜੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । 700 ਈ. ਦੋ 

ਲਾਗੇਂ ਇਥੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਿਤਰ-ਯੁਕਤ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 793 
ਈ. ਵਿਚ ਡੋਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਂ ਸਾਧੂ ਮਾਰ 

ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ 
ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਲਿਆ । ਸੰਨ 875 ਈ. ਵਿਚ ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੂੜ 
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਦ੍ਰਸਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋ ਦੇ ਮਾਂਕ 

ਸੇਂਟ ਕੈਥਬਰਟ ਦੀ ਮਮੀ, ਲਿੰਡਿਸਫਾਰਨ ਗਾਸਪੈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ । ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਡਿਸਫਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮੱਠ ਦੇ, 
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਪਜਾਉ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਦਰ ਹੈ । 

ਅਬਾਦੀ _ 190 (ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ) 

55” 41" ਉ. ਵਿਥ,; 1”, 48" ਪੱ ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 11 : 683 ; ਐਨ. ਅਮੈ. 14 : 327 ਰ੍ 

ਹੋਲੀ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ : ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵ 
ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਲੀ 

ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਐਮਪਾਇਰ (ਸਾਮਰਾਜ) 
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 'ਹੋਲੀ' (ਪਵਿੱਤਰ) ਅਤੇ 'ਰੋਮਨ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਸ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ 'ਚਰਚ' ਅਤੇ 'ਰੌਮਨ ਸਾਮਰਾਜ' 

ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਪ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ 
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ । ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ 

ਲੰਬੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ 962 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਪੌਪ ਜਾਨ 

ਬਾਰ੍ਹਵੇ" ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੈਕਸਨ ਰਾਜਾ ਆਟੋ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ 
ਥਾਪਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਰਲੀਮੋਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੰਮੇ 

ਚੌੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਫੈਲੀ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਈ. ਵਿਚ ਪੌਪ ਲੀਓ 
ਤੀਜੇ ਤੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੌਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਖਿੱਚੋਤਾਣ 
ਵਾਲੈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਪੌਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ 
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ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਵੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ 
ਭਾਵੇ ਇਸ ਦੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਕਦੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । 

ਰੋਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਾਂਨਸਟੈਨਟਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਂ 330 ਈ. ਵਿਚ 
ਆਪਣੀ' ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਤੋ" ਬਾਜ਼ਨਤੀਨ ਵਿਖੇਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮ. 
ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਸਾਖ਼ਰਾਜ਼ ਦੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ. ਗਈ । ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ' ਜਰਮਨ 
ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ. ਘਿਰਿਆ, ਆਰਥਕ ਮੌਦਹਾਲੀਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲ ਵਿਚ 
ਫਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮ ਉਦੌ` ਤੱਕ 

ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੈਕਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਰਲੀਮੇਨ 

(ਰਾਜਕਾਲ 768-%8% ਈ:) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚਿੰਮਤੇ ਨਾਲ 
ਉਸਦਆ ਉਂਧਾਰ: ਨਜ਼ੀਂ' ਕੀਂਤ£ ॥ ਪੱਛਮੀ! ਯੂਰਪ! ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਉਸਦੇ 
ਅਧੀਨ! ਰਿਹਾ' । ਉਸਦਾ ਰਾਜ: ਪੂਰਬ! ਵਿਚ ਡੈਂਨਮਾਰਕ' ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 
ਓਡਰ ਦਰਿਆ ਦੇ' ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਰਬ ਵੱਲ ਐਂਡਰੀਐਟਿਕ 
ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ: ਰੋਮ: ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ: ਪੱਛਮ 

ਵਿਚ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਮ: ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਂ । ਪਿਰੀਨੀਜ਼ 
ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ! ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਲਮਾਨੀ' ਸਪੇਨ: ਵਿਚਕਾਰ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ: ਸਨ. ।: 

ਭਾਵੇ" ਕੈਰੋਲਿੰਜੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ. ਸ਼ਾਰਲੀਮੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਬਾਅਦ ਖੇਰੂੰ ਖੋਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ` ਉਸਦੇ ਉਂਤਜ਼ਾਧਿਕਾਰੀ “ਚਾਰਲਸ 
ਦੀ ਫੈਟ” ਦੇ ਗਦੀਓ' ਲੱਥਣ (887 ਈ!)'ਤੱਕ.ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ/ਅਖਵਾਉ'ਦੇ 
ਰਹੇ । ਸਾਮਰਾਜ` ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ: ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ -ਹੋ' ਚੁੱਕ ਸੀ ।ਇਟਲੀ 

ਅਤੇ ਬਰਰੰਡੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ'ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ_ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਮਾਣੀ ਭਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਪਾਸ ਇਟਲੀ _ਵਿਚ' ਵੀ ਕੋਈ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ” ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਦ ਆਟੋ ਮਹਾਨ ਤੱਕੇ-ਖਾਲੀ 
ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਲੀਮੋਨ ਵਾਂਗ-ਹੀ.ਪੌਂਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਦ੍੍ੜ੍ਹ 
ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ.। 

ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ.ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 962 ਈ. ਅਤੇ ਇਨਵੈਸ ਟੀਚਰ 
ਸੰਘਰਸ਼ (1075-1085 ਈਂ:)' ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼'ਲੀ ਰਿਹਾ । ਆੱਟੋਂ ਦੂਜੇ: ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਂਟੋ' ਤੀਜੇ' .(ਰਾਜ=ਕਾਲ 
983-1002 ਈ.) ਸਮੋ" ਇਟਲੀ' ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ: ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ 
ਗਿਆ ਅਤੇ' ਇਥੋਂ ਬਾਜ਼ਨਤੀਨੀ ਗੀਤੀ' ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ.ਇੰਕ ਵਾਰ 

ਫਿਰ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ. ਹੋਈ । ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਰੈ'ਕੌਂਨੀਅਨ 

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈਨਰੀ ਤੀਜੇ. (ਰਾਜਕਾਲ- 1039-1056. ਈ.)' ਸਮੋ” 
ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਦਰ ਬਣਾਉ'ਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 
ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ । ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਖੋਤਰ ਲਗਭਗ ਉਹੀ 

ਰਿਹਾ ਜੌ_ ਸ਼ਾਰਲੀਮੋਨ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 

ਇਲਾਕਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਜਰਮਨ ਡੱਚੀਆਂ 

ਵੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ 
ਸੁਤੰਤਰ 'ਹੈਨਰੀ:ਧਾਰਮਕ ਸੈਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ _ਜੁਟਿਆ 

ਰਿਹ! । ਇਸਨੇ ਪੌਪ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਝਗੜਾ 

ਨਿਪਟਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ” ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ । ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ` ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਪ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਹੈਨਰੀ ਚੌਥੇ (ਰਾਜ-ਕਾਲ 1056-1106) ਅਤੇ ਪੌਪ ਗਰੈਗਰੀ 
ਸੱਤਵੇਂ (1073-1085) ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ 

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ 

ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਗਰੈਗਰੀ ਸੱਤਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਪ ਨੂੰ 

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੌਪ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀ” ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੌਖ 
ਉੱਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ” ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਰੜਾ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉਤਰਦਾ । ਉਸ ਅਨੁੂਸਾਗ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ _ਕਿ ਉਰ ਲਾਟ-ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ: 
ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਇਰ-_ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ। 
ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿਚ: ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਬਰੁਤੇ ਜਰਮਨ 

ਲਾਟ-ਖਾਦਰੀਆਂ ਕੌਲ ਬਹੁਤ ਮ਼ਹੱਤਵਪ੍ਰਰ਼ਨ- ਰਾਜਨੀਰਕ_ ਅਗ੍ਰਦੇ ਅਤੇ 

ਚੌਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਇਸ. ਲਈ. ਹੈਨਰੀ ਚੌਥਾ ਆਪਣੀ. ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ' 
ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਰ੍ਰੰਦਾ. ਸੀ. ਤੇ: 
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ _ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ: ॥ 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੌਖ਼. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ_ ਛੇਤੀ. ਹੀ ਵਥ 
ਗਿਆ । .ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੋਇਆ ਕਿ. ਗਰੈਗਰੀ ਦੀ: ਜਿੱਤ ਹੋਈ? 
ਹੈ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੌ ਆਕੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ. ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ: ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ 

ਪੌਪ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ” ਲਾਹੁਣ ਦਾ. ਹੁਕਮ: ਕਰ ਦਿੱਤਾ' ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਰ. ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਰੀਆਂ- ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਿਆ 
ਸੀ । 1076 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ. ਨੇ ਪੌਪ-ਨਾਲ-ਸਮਝੌਤਾ _ਕਰ' ਲਿਆ ਅਤੇ 
ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ. ਦੇਣ ਦ/ ਵਚਨ. ਦਿਤਾ ਅਤੋਂ ਆਪਣੇ 

ਰਵੱਦੀਏ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋ'ਲਈ- ਚਰਚ” 

ਰਾਜ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ.ਗਰੈਗਰੀ: ਦੀ. ਇਹ` ਜਿੱਤ ਆਰਜ਼ੀ' 

ਸੀ । ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ. ਵਿਰੌਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ: ਪੌਪ_ ਦਾ 
ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੱਗੇ.ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ 

ਸੀ । ਅੰਤ 1085 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਥੋ' ਗਰੈਗਰੀ-ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ: 
ਨਾਲ ਮਰਿਆ । 

ਪੌਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਝਗੜਾ 1132 ਈ. ਵਿਚ. 
ਜਾ ਕੇ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 
ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਸੁਤੌਤਰ ਹੌਣਗੀਆਂ ਐਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਚੌਣ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਸਮੋ ਤਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆੱਟੋ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ. 
ਰਹੀ ਪਰ 1125 ਈ. ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਪੰਜਵੇ` ਦੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕ/ਫ਼ੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਤ 

ਸੈਕਸਨੀ ਦੇ ਡਿਉਕ ਲੌਥੇਅਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੌਣ ਸਬੋਧੀ ਇਕ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ 
ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਵਧ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉੱਦੀ 
ਰਹੀ । ਰ੍ ੍ 

ਬਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਨਸਟੌਫਨ 
ਫਰੈਡਰਿਕ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਬਰੌਸਾ (ਰਾਜਕਾਲ 1153-1190) ਜਰਮਨੀ ' 
ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਐਪਰ ਉਸਨੂੰ 
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਢਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਪੌਪਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਅਧੀਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ' 
ਲੁਮਬਰਡੀ ਦੇ ਨਗਰ-ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
1176 ਈ. ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ । ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਤਾਂ 

ਇਉ' ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਨਰੀ ਛੇਵਾਂ (ਰਾਜ ' 
ਕਾਲ 1190-1197) ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ 
ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਐਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ 
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ਧ੍ਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ 

ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਰਜਾ 1198 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ` ਬਾਅਦ 
ਪੋਪ ਇਨੌਸੈ'ਟ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਪੌਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸਿਸਿਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਆ ਦਿਤਾ ਪਰ _ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ 

ਉਸੇ ਨੇ ਸਿਸਿਲੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿਤਾ । 
ਆਖਰਕਾਰ _ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਖ਼ਾਨਾ ਜੈਗੀ ਤੋ ਬਾਅਦ 
1211 ਈ. ਵਿਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ 
ਪੋਸ਼ ਕੀਤੀ । ਫਰੈਡਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ 

ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੋਪਾਂ ਵਿਰੁਧ ਘੋਰ ਸੈਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 

ਕਿ ਹੋਇਨਸਟੌਫਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । 1250 ਵਿਚ 

ਫਰੈਡਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੌਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੌਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ 

1268 ਵਿਚ ਸਿਸਿਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪੌਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਜਿਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਇਨਸਟੌਫਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਟਲੀ 

ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋ" ਵਖ ਹੌ ਗਿਆ । 

_ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵੇ' (ਰਾਜ ਕਾਲ 1308-1313 ਈ.) 

ਅਤੇ ਬਾਵੇਰੀਆ ਦੇ ਲੂਈ ਚੌਥੇ (ਰਾਜ ਕਾਲ 1314-1347 ਈ.) ਤੋ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੈ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੋ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ 
ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਦ ਉਸਦੇ 

ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ । ਆਖਰ ਚਾਰਲਸ ਚੌਥੇ (ਰਾਜ ਕਾਲ 
1347-1378) ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 

ਅਨ੍ਸਾਰ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੌਪ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ' 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋ” 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਤ ਜਤਮਨੀ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲੀ । 

1786 ਈ. ਭਾਵ ਪਰੂਜ਼ੀਮਾ ਦੇ ਫਤੈਡਰਿਕ ਮਹਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ 
ਤਕ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਗੰਹ ਗਿਆ ਸੀ । ਨੈਪੋਲੀਅਨ 

ਨੇ 1805 ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਵੱਡੇ ਜਰਮਨ 

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੌਪੇਲੀਅਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ । ਫਿਯ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ 800 ਈ. ਵਿਚ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 962 

ਵਿਚ 'ਹੋਲੀ ਰੌਮਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 
1806 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 1250 ਤੋ ਹੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ 'ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ , 

ਨਾ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਤਾਜ' ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਅਜ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੌ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਅਸੈ, 14: 327 

ਹੌਲੈਕਰਡ, ਵਿਲੀਅਮ : ਵਪਾਰਕ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ 
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ 

ਜਨਮ 11 ਸਤੌਬਰ, 1854 ਨੂੰ ਅਸੈਨੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਖੋ ਹੋਇਆ । 

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਰਟਿਨ 
ਰੌਸ਼ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਟਾਕੌਮਾ ਥਿਝਡਿੰਗ(1896-89) 
ਉੱਚੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਟੀਲ ਫ਼੍ਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਕ ਸਬ੍ਤ ਹੈ । ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਲਾ ਬੈਰਨ 
ਜੈਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੌਮ ਇਨਸ਼ੋਰੈਸ ਥਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਗੇਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 

ਫ਼ਰੇਮ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਦਮ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ 
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ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਦੌ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋ” 1875 ਵਿਚ ਇਥੋ” 

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਅਨੌਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੌਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰੌਸ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੈਬਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ । 
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਮਾਰਕੂਇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸ਼ਿਕਾਗੌ-1894) 

ਵਿਚ (ਚਿਤਰ) । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਵਨ ਨਿਤਮਾਤਾ ਲ੍ਰਈਸ ਸੁਲੀਵੈੱਨ ਦੁਆਰਾ 
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ 
1898) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੌਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਹੌਲੈਬਰਡ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੂਇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਸ਼ਿਕਾਗੋ (1894) 

ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋ' ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਸਟਾਰਿਕ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਨਿਉਅਰ ਪਰੇਅਰੇ ਸਕੂਲ 
ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਹੌਲੈਬਰਡ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਸ਼ਿਕਾਗੌ ਸਕਲ 
ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ _ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ । ਰਿਪਬਲਿਕ 
ਬਿਲਡਿੰਗ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1905 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 
ਸੀ, 20ਵੀ' ਸਦੀ ਦੀਆਂ` ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਸੀ । ਸੈਨ 
1961 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 

19 ਜੁਲਾਈ, 1923 ਨੂੰ ਐਵੈੱ'ਨਸਟਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ । ਰ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ. 5 : 86 

ਰੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ : ਲੈੱਨਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਫ਼ੌਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੌਲੌਂਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ੌਟੋ ਦੀ 



ਦ ਛੌਵੀ' 

ਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ 
ਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪ 

ਤਮਾਈ ਚਿਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੌਟੋਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੀਬ- 
ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰੜ੍ਰੋ ਛਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੋਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਸਥਾਨ ਮੱਧਮ ਉਘੜਦੇ ਹਨ । ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾ 
5 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋ" ਇਸ ਦਾ 
ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
ਡੰਨਿਸ ਗੈਂਬਰ ਨਾਮੀ ਹੈਗਰੀਮਨ ਜੈਮ-ਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ 1948 
ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਜਰੂਪ 1971 
ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ 

` ਗਿਆ । ਗੈਂਬਰ ਨੇ ਮਾਈਨ੍ਰੌਸਕੋਪ ਦੀ ਵਿਭੇਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਉਣ 
7 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਦਾ ਹੋਲੌਂਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ'ਕਟਾਂਨ ਬੀਮ ਦੀ 
1“ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇਂ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫ਼ੋਜ਼-ਸਬੰਧ (ਕੋਹਿਰੈ'ਟ) 
'ਖਣ ਕੀਤਾ ! ਕੋਹਿਰੈ'ਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਕ ਸੂਈ-ਛੇਦ 
“ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ 
`ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿਚ 
/` ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਗੈਬਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ 
ਅ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ 
`। ਸੈਨ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਖੌਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਮੈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ । ਲੋਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨਾ 
5 ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਕੋਹਿਰੈ'ਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ 
ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਨ-ਪੁੰਜ ਅਨੌਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜੋਰ ਬੀਮ ਹੀ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ :-ਨਿਰੰਤਰ-ਤਰੰਗ 
ਜੀ. ਡਬਲਯੂ. ਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਲਸਡ (ਖੰਡਿਤ ਕੰਪਨ) ਲੋਜ਼ਰ । ਸੀ, 
ਯੂ. ਲੋਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੰਜ ਉਤਸਰਜਿਤ 
ਗਾ ਹੈ। ਪਲਸਡ ਲੋਜ਼ਰ ਉੱਚਤਮ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਉਤਸਰਜਿਤ 
ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਲਪ-ਕਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਵਾਂਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ 10 ਸੈਕੰਡ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਯ੍ਰਕਤ 
ਦੇ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਮੈੱਟ ਐਨ. ਲਾਈਥ ਅਤੇ ਜੂਰਿਸ 
ਟਨਾਈਕਸ ਨੇ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 
।' ਅਤੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਟਰਤੋ` ਸਬੰਧੀ ਨਵੇ ਰਸਤੇ ਖੌਲ੍ਹ ਦਿਤੇ । 
ਨਿਰੌਤਰ-ਤਰੇਗ ਲੋਜ਼ਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਨਿਰੰਤਰ-ਤਤੰਗ _ਲੇਜ਼ਰ 
ਹਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ 
` ਹੈ :-- 

ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ--ਇਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ # ਸੋਮੇ ਤੋ % 

: ਉਤੇ ਸੈਘਣੀ ਲੋਜ਼ਰ ਬੀਮ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਤਰ (1) । ਇਹ 
ਨਾਂ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਿਲਰਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਵਿਵਰਤਨ ਮਗਰੋਂ” ਫ਼ੌਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪਲੇਟ £ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵੇਲੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

5 ਵਜੋਂ & ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਅ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਵਰਤਿਤ 

ਪਲਟ 2 ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਬੀਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
।ਉੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਘਨ-ਫ਼੍ਰਿਜ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 

ਹੌਲੌਗਾਫ਼ੀ 

ਪਲੋਟ ਧੌਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚਿਤਰ ਨੂੰ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਚਿਤਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਵੀ ਵਸਤ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ” 
ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤ੍ਰ 
ਵਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬੀਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਧਨ 
ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੋੌਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਦੋਵੇ' 
ਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਇਕ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੌਣ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੋਟ ਉਤੇ ਟਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੋਂ ਹੋਲੰਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਿਘਨ-ਫ਼ਿੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਫ਼੍ਰਿੰਜਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਸਤ੍ਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ--ਚਿਤਰ (9) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਸਤ੍ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਲੋਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਕੇ'ਦਰੀ ਬੀਮ & ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਤਲੇ ਸੰਘਣੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ 

ਚਿਤਰ 1. (ਉਪਰਲਾ) ਨਿਰੌਤਰ-ਤਰੌਗ ਲੋਜ਼ਰ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਚਿਤਰ 2. (ਹੇਠਲਾ) ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 

ਦੇ ਬਣੇ ਫ਼ਰਿੰਜਿ ਵਿਵਰਤਨ ਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਕਾਇਆ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਖ਼ੂਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 

ਵਿਚੋਂ” ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਘਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰੈਫਰੈਸ ਬੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 

ਵਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੌਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸੋਮੇ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ੮ ਉਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ 
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
8 ਉਤੇ ਫ਼ੌਟੋ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਦੋਵੇ" ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਤ੍ਰੋ-ਵਿਮਾਈ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਧਾਰਨ 
ਫ਼ੌਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ੩ ਉਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੌਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ 
ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇਂ 
ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਵਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਨੂੰ 
ਤੋ” 



ਰੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 

ਚਿਤਰ 3. ਗੈਸ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦੀ 
ਇਕ ਤਰਤੀਬ 

ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਤੌਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਜਿਹੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੁੰਦਾ ਹੈ ।, ਇਸ ਉਲਟੇਪਣ ਨੂੰ. ਦੋਹਰੇ 

ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀ” ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ 

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਗੁਣ ਹਨ । ਖ਼ਾਸ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਈੜ੍ਰੋਸਕੌਪ ਫਿਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਲ ਵਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ 
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਖੋ ਵਖਰੀਆਂ 
ਡ੍ਰੰਘਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋ” ਵਖੋਂ 
ਵਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ” 
ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਕਸ ਤੋ ਪਰੇ ਵਲ_ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੋਂ ਪਲੇਟ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ 
ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਿਚ 
ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੌ ਰੰਗਦਾਰ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਪਲੇਟ 
ਉਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਖਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੋਂ 
ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਤੋ ਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸਤ੍ਹ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ_ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ 

ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਪਲੋਂਟ ਕਾਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੌਵੇ । 
ਪਲਸਡ ਜਾਂ ਖੋਡਿਤ-ਲੌਜ਼ਰ ਹੌਲ ਗ੍ਰਾਫ਼--ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਸਤ੍ਹ 

ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.। ਇਹ ਤਦ ਹੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ ਜਦ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਖੋਡਿਤ 

ਰੂਬੀ ਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਫ਼ਲੌਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । 
ਇਸ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਸਮਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ 1/1,00,000,000 ਦੇ 

ਭਾਗ, ਨਾਲੋ" ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਿਰੰਤਰ-ਤਰੰਗ ਲੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ 
ਘੁੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਹੁਲੀ ਬੀਮ.ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਨ 
ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀ'ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ -ਘੱਟ ਗਤੀ:ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ 

ਲਾਹੇਵੈਦ ਨਹੀਂ । 
ਖੋਡਿਤ-ਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਲੋਸ਼ ਮਾਰਨ: ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ 

ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 

ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੋਂ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਖੰਡਿਤ-ਲੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੋ ਹੋਲੌਗਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ-ਤਰੰਗ ਲੌਜ਼ਰ 

2042 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 
ਰਾਹੀਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤੈ-ਵਿਮਾਈ ਲੱਛਣ੍ਹਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। __ 
ਖੰਡਿਤ-ਲੋਜ਼ਰ ਹੌਲੌਂਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰ੍ੜੋ' ਪੌਣ-ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿੰਗ ਟਨਲ੍ਹਾਂ 

ਅੰਦਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਇੰਟਰਫ਼ੈਰੌਮੀਟਰ 
ਦੀ' ਸ਼ਹਾਇਤਾ' ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੜੁਣ' ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦ 
ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੋਂ ਹਵਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

`_ਰੈ।। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਂਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਚਿਤਰ 
(3) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਣੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 
ਬੀਮ ਸਪਲਿਟਰ & ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ. ਦਾ ਅੱਧ, 
ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਪਣ ਸ ਉਤੇ, ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ`ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਗੈਸ ਚੈੱਬਰ € ਵਿਚੋਂ ਦੀ. ਲੁੰਘਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ-ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ` ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ_ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤਦ' ਇਹ ? ਤੌ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੌਂਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀਂ ਪਲਟ % ਉਤੇ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼- ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਚੈ'ਬਰ਼ 
€ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤ" ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਰਤਨ-ਅੰਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਉਂਤੇ' ਚੈੱਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ'ਹੈ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਫ਼ੈਰੌਮੀਟਰੀ ਲਈ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ, 
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ-ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੌਮ-ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵ 
ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਉਪਰੌਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ_ਯੰਤਰ 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫ਼ੈਰੋਮੀਟਰ ਹੀ ਸੀਂ'। 
ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫ਼ੈਰੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾ-ਸ੍ਰੈਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਕਲਾਸਿਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ” ਕੀੜਾ ਜਾਂਦਾ 
ਕਿਉ'ਕਿ.ਪਲੇਂਟ ਸ' ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿੰਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਵਸਤ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਜਾਂ-ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ'ਫ਼ੌਟੋ ਨਹੀ” ਲਈ 'ਜਾ 
ਸਕਦੀ । ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਮਾਈਕਲਸਨ ਹੌਲੌਂਗ੍ਰਾਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਆਉਦੀ ।. ਰ੍ 
ਸਭ-ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ` ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ'ਕਿ 

ਉੱਚ ਪਾਏ- ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਦਰਪਣਾਂ ਅਤੇ ਲੈ”ਨਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਉਤੇ' ਕਿਸੇ: ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ-ਵੀ-ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਨਹੀ” 

ਹੈ-। ਤਰੁੱਟੀਪ੍ਰਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵੀ` 

ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ- ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ 
ਦੌਹਰੇ, ਤੀਹਰੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੌਰ' ਵਧੇਰੇ ਤਰੁੱਟੀਮਾਨ 
ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ਦਿਖਾਈ `ਦੇ ਰਹੇ ਫ਼੍ਰਿਜਿ ਕੇਵਲ ਅਪਰਵਤਨ-ਅੰਕ 
ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ-। ਪਹਿਲੋ” ਬਣੋ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ̀  

ਫ਼ਿੰਜ ਪੈਟਰਨ ਦੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ਼ਿਿੰਜ ਪੈਟਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ 
ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪਲੌਟਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੁਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੋਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 
ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਿਟਣਯੋਗ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ 

ਸਥਾਈ ਹੌਲਗ੍ਰਾਮ--ਬੋਸ਼ਕ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਹੌਲੌਂਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ੌਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ: 
ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ . 
ਵਿਭੇਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ_ ਹੈ । ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਵਾਲੀ: ' 
ਜ਼ਿਲੋਟਿਨ ਦੀ ਤਹਿ ਚੜ੍ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ.ਕੀਤਾ' 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ _ 
ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ . 
ਡਬੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾਮੂਲਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1. 

ਇਕ ਖੁਣਵਾਈ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
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1ਬਾਰਾ ਜਿਲੇਟਿਨ ਉਤੋ” ਪਾਣੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ 

ਭਾ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਕਾਰਡ 

ਤਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮਿ. ਮੀ. 
(ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ਼ੌਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਘੋਲ ਨਾਲੌ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ 
"ਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 
।ਈ ਸੋਖਾ ਕੌਮ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੌਖਿਆ 

7ਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਤੇ ਧੱਬੇ ਆਦਿ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 
ਨ । 

ਮਿਟਣਯੋਗ ਰੋਲੌਗ੍ਰਾਮ--ਮਿਟਣਯੋਗ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਿਉਟਰ ਸਿਸਟਮ 

5ਈ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਹਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ 

ਕਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੌਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ (ਰੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਹੈ ਸੌਖਣਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੌਗ- 
!ਬਾਈ ਅਨ੍ਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਰੈਗ-ਲੰਬਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
। ਸੋਖਣਤਾ ਵਧਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਜਦੋ” ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰੈਗ-ਲੰਬਾਈ ਪਦਾਰਥ 

` ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਤਰੰਗ- 

'ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
'ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਡਾਈ ਵਿਚਲੇ ਅਣੂਆਂ 
! ਫ਼ੌਟੋਇਲੈੱਕਟਿ੍ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਟੌਕ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ 
ਹੰਢਾ ਹੈ । 

ਹੌਰ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ, ਫ਼ੋਟੌਕੈਡਕਟਰ ਅਤੇ 
7ਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਡਕਟਰ ਪਰਤਾਂ ਆਉ'ਦੌ ਹਨ । ਆਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋ 

ਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਉਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਪੈਟਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਰਮ 

ਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਥਰਮੌਪਲਾਸਟਿਕ 
'ਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸਤ੍ਰਾ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ 

ਣ_ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ 
ਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਲੌਗਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵ-ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ 
ਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੋਂਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 
ਤਭੇਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ 

ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ` ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟ ਬਣ ਸਕੇ, 

ਭਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ 

ਕੋ। 

ਹਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਧੱਥਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਧੱਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭੇਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਅੱਗੋ” ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ”ਦੀ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਘਨ= 
ਫ਼੍ਿਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ 
ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਉਤੇ 

ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ 

ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉ“ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੌਜ਼ਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 

ਦਾ ਹੌਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 

ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । 

ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ--ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ 
ਪਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਰ- 

ਦਰਸ਼ੀ ਚੈੱ'ਬਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਰੋਲੌਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕ੍ਰੇਟੋਪੌਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਅੰਕੜੇ 
ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਪੱਧਰੀਆਂ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲੋਪਣ ਕਾਰਨ 
ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋ ਇਸ ਵਿਚੋ ਦੀ ਆਡੇ-ਦਾਅ 
ਵਿਘਨ-ਫ਼੍ੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸਤ੍ਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ੍ਥਰਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਪਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੌਂਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ 

ਸਮੇ' ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਉਪਯੌਗ 
ਹੈ। 

ਬੋਸ਼ਕ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਪਰੰਤ੍ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਢੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਦੋਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ । 

ਇਸ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, ਮੈ, 8 : 1007 



ਕ (ਕਕਾ) ਗੁਰਮੁਖੀ. ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੌਠ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨ'ਦ-ਰਹਿਤ, ਪਰਾਣ-ਰਹਿਤ, 

ਕੈਠੀ, ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੀਭ ਦੇ ਪਿਛਲੋਂ ਹਿੱਸੇ 

ਤੇ ਕੋਮਝ-ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ 

ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਮਲ ਤਾਲ ਅਤੇ ਕਠੌਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋ` ਉਚਾਰਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾੜਲੋ ਸ੍ਰਰਾਂ ਵੇਲੋਂ ਧੁਰ ਕੌਮਲ ਤਾਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੀਭ ਦੇ 

ਛੋਹਣ ਨਾਲ । ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 

ਆਉਦਾ ਹੈ । ਨੀਵੀ' ਤੇ ਮੱਝਲੀ ਸੁਤ ਨਾਲ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ 

ਕਸਵਾਂ ਉਰਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਦਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਤੇਗਦਾ 

ਵਿਰੋਧ ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੋਰੇ ਅਸ- 
ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਤਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕਪੁੱਤਰ, ਬੋਲ ਤੋਂ ਕਬੋਲ, ਰ੍ਰਪ ਤੋਂ 

ਕਰੂਪ ਆਦਿ । ਸ਼ਤਦ ਦੇ ਪਿੱਡੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਜ ਦਾ ਭਾਵ 

ਲਘੂਤਾ ਵਾਚਕ ਹੰਟਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਢੌਲਕ ! ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ" 

ਸਬੰਧਵਾਚੀ ਸ਼ਤਦਾਂ ਲਈੀ ਆਮ ਹੌੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਕ, ਸਰੀਰਕ 

ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਦਿ । ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਕਾਰਕ ਵਜੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ “ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਯੌਗਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 

ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ : ਜਿਵੇ' ਸੇਵਕ, ਪਰਚਾਰਕ ਆਦਿ । 

ਸੰਗਿਆ ਵਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕਾਮਦੇਵ, ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੌ਼ਨੀ, 

ਅਗਨਿ, ਪਵਨ, ਯਮ, ਆਤਮ-ਅੰਤਹਕਰਣ, ਸਰੀਰ, ਕਾਲ, ਧਨ, ਮੋਰ, 

ਸ਼ਬਦਧਨੀ, ਜਲ, ਮੱਥਾ, ਸੁੱਖ-ਅਨੌੰਦ ਆਦਿ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਇਕ' 

ਦਾ ਸੋਖੋਪ ਵੀ 'ਕ' ਹੈ ਜਿਵੇ' ਕਲਾਗੇ==ਇਕ ਲਾਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ--- 

ਕ, ਕਾ, ਕਿ, ਕੀ, ਕੁ, ਕ੍ਰ, ਕੇ, ਕੈ, ਕੌ, ਕੌ, ਕੈ, ਕੱ, 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਕ' ਦਾ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਅਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ 

ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਕਾ, 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਲ 'ਝੀਲ ਵਿਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫ੍ਰੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਤ ਰਹੀਆਂ ਪੇਡੁ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੜੀਆਂ । 



ਬਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਖਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ । ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 
ਪ ਨਿਮਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੈ :--- 

ਡੇਢ ਹੁਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ 

ਣਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਕ' ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 
ਹਧਾਰ ਤੇ 'ਪੱਟੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 
ਜਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇ--'ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੁਏ ਵਿਣੁ ਸਾਬਣ 
ਜਲਿਆ ।' ਹੁ ਕ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਕ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੰਜਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ 
ਭੱਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ : 

ਇਸ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਧਾਰ ਸਿੰਧੂ ਲਿੱਪੀ, ਬੁਹਮੀ ਲਿੱਪੀ, 
“ਲੀ ਲਿੱਪੀ, ਕੁਟਿਲ, ਨਾਗਰੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਟਾਕਰੀ, ਲੰਡੇਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ 
ਵਨਾਗਰੀ ਦੇ 'ਕ' ਅੱਖਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਅਸੀ 
ਰਮੁਖੀ ਦੇ 'ਕ' ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ 
ਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 'ਕ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਫ਼ਿਨੀਸ਼ਨ, ਬੁਹਮੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਮਿਲ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾ 

ਕਦਾ ਹੈ । ਸੰ 
ਗੁਰਮੁਖੀ, ਭਟਛਰੀ, ਉੱਚੀ, ਸਰਾਫ਼ੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ 

ਹਾਜਨੀ ਲਿੱਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖ 
ਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ 'ਕ' ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਹੋਠ ਲਿਖੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ” 
ਚਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ` 

ਹ. ਪੁ.--ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ--ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ 

ਪੈ ਨੂ ਪੰ, ਕੌ, 1 : 398 ? ਮ. ਕੌ: ਮੌਨੀਅਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ--ਅੰਗਰੋਜ਼ੀ 

ਬਸ਼ਨਰੀ ; ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ_ਭਾਸ਼---ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ; ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ 

ਇਤਿਹਸ--ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ! 

ਕੋਸ 2 ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਗਰਸੈਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉਦਰ“ ਦਮਿਲ 
'ਤ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ 

ਗਧਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜਾ 

207 ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ 

ਬਣਿਆ । ਕੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ, ਵਸੂਦੇਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ 
ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਅਠਵੇ” 
ਗਰਭ ਤੋਂ" ਕੌਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੰਸ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਅਤੇ 

ਵਸੂਦੇਵ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਰ 
ਦਿਤੇ ਗਏ । ਅਠਵੇ” ਗਰਭ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਸੂਦੇਵ ਨੇ ਜੈਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੌਕਲ ਵਿਚ ਗੌਪਰਾਜ ਨੁੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ 
ਦਿਤਾ ਅੜੇ ਉਸ ਵੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਯਸ਼ੌਦਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂ 
ਦਿਤੀ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ । ਕੰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ 

ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਾ ਕੀਤੇ, ਜੌ ਨਿਸਫਲ ਹੋਏ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਜੀ ਨੇ ਧਨੁਖਯਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋ ਫੜਕੇ 

ਪਛਾੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ । 
ਹ. ਪੂਰ.--ਮ. ਕੌ, 

ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ : ਸਰਵ ਦੁਖਮ, ਸਰਵਮਨਿਤਯਮ ਅਤੇ ਸਰਵਮਨਾ- 
ਤਮਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਬੁੱਧ 

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ' ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ੍ਰਤਰਾਂ 
ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ 

ਆਤਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਸਾਰਹੀਨਤਾ ਹੀ ਸੌਸਾਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ 

ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ! ਅਨਾਤਮਵਾਦ ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ 

ਆਤਮਾ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਇਕ ਦਮ ਅਲੌਪ ਹੈ । ਜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦੀ ਆਤਮਾਂ 

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ । ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ 

ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਸ਼ੁਧ, ਅਨੌਖੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਸਤ੍ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 

ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਗਿਆਨ - 

ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਿਵੇ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ 
ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ 

ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 

ਆਤਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਿਤ ਰੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੌਸ਼ ਤੋਂ ਆਤਮਾ 
ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ, ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਤੀ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ । ਇਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੱਤ ਵਿਚ 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈਭਵ ਨਹੀ” ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ 

ਵਿਰੌਧੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ 
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ । 

ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਤੋ ਭਾਵ ਅਲਪਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ । ਜੋ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀ ਹੋਇਆ 

ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਐਪਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਤਪਤੀ 

ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੌਰ ਵਸਤ੍ਰ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁੱਧ 
ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ 
ਕਿ ਜਦੋ” ਵਸਤ੍ਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੌਣਾ ਕੋਈ 
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ" ਹੈ । ਬ੍ਢਾਪੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ,ਵਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੈ । ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆ- 

ਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀ ਇਹ ਮੋਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਸਤ੍ਹ ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਲ ਬਦਲਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਆਰੰਭ 

ਦਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਸਮ 
ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਅੱਧਖੜ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ ਭਲੀ 



ਕਸ਼ੱਤਰੀ 

ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤ੍ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ । ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੁੱਧ 

ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾਵਾਦ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ ਅਰਥਾਤ 

ਖਿਣਭੰਗਵਾਦ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੋ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਔਸ਼ ਪਲ 

ਅਖਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵਸਤ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੌਂਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਉੱਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦ! ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੇਰੇਕਲਾਈਤੀਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਵੀ ਲੰਘ 

ਚੁਕਿਆ ਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ` ਆਉ'ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੇਜ਼ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ _ਹਿਊਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ 
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੈਨ ਹੁਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇਕਰ 

ਸਭ ਕੁਝ ਪਲ ਛਿੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉ ਹੈਦਾ 

ਹੈ ? ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । 

ਅਸੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ 

ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਪੇਖਤਾ ਤੋਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਸਤ੍ਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ 

ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ । 

ਇਕ ਪਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਕ ਹੌਰ ਪਲ ਨੂੰ 

ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਸਸਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” 
ਇਕ ਦੀਵੇ ਤੌ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 
ਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ' ਦੀ 

ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 

ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨਸਾਰ ਕੌਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਸਮੇ ਵਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 

ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਸ਼ਾ .ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

_ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੰਡ ਭੌਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ 

ਭਾਵੇ' ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭੇਦ ਹੈ । 

ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਸ਼ਣਿਕਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ" ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੌਧ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 

ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ' ਬਿਠਾਂ ਪਰਿਵਤਤਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀ' ਹੈ। ਜਦੋ ਵਿਅਕ- 

ਤਿਤਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ 
ਤਾਂ ਘਟ ਤੋ ਘਟ ਪਵਿਰਵਰਤਨ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ̀  ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ 

ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੋਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ' ਹੈ 
ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਨੇ ਬਗੈਤ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀ' ਚਲਦਾ । 
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_ਕਸ਼ੱਤਰੀ (ਜਾਤੀ) : ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਤੀ 
ਨੂੰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਕਸ਼ੱਤਰ' ਸ਼ਤਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਵੀਰਤਾ 

ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਪਰ, ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਸੂਚਕ 
ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੌ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਅਤੇ ਕਰਤਰੀ ਵਤੜ ਜਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌ ਵਧੇਰੇ ਮਹਤੱਵ ਵਾਲੇ ਸਨ । 
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ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਤੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ 

ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 

ਵਲੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼- 

ਤੱਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨਪੂਰਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ । 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਤੱਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ 

ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸਰੱਤਰੀ ਜਾਤੀ 

ਦਾ ਧਰਮ ਹੌਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਯੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਤ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ” 

ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਤਰ ਅਤੇ ਬੈਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ । 

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਰਵ ਮੱਧਕਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੋਰੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ੱ= 

ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥੈਧ ਵਿਚ ਦੌ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲੋ । ਪਹਿਲਾ 

ਇਹ ਕਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਚੌਹਾਨ, ਪਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜਬੈਸਾਂ 

ਨੂੰ ਆਬ ਦੇ ਯੱਗ ਕੌਡ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ । ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਲਯੁਗ 

ਵਿਚ ਕਸ਼ਤੱਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਵਾਂ 

ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਖ ਵਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ 

ਵਖ ਵਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ _ਕਸ਼ਤੱਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵਧੋਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ 

ਹਨ । 
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ਕਸਤੁਰਬਾ : ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ । 

ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਇਹ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ (12-13 ਸਾਲ) ਵਿਚ 

ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ । ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 62 ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ 

ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਖ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿਤਾ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ 

ਨੂੰ ਬਹੂਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਵਰਤਾਓ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ 

ਦਰਸਰੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੌਤ ਹੋ ਗਏ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਜਰਾਤੀ 

ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ । ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ 

ਸਰਲ, ਸਾਫ਼-ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ-ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਸੀ । ਮਿਹਨਤ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ 

ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੌੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ । ਦੱਖਣੀ 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਤਿੱਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ । ਰਾਜਕੌਟ ਦੀ 

ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 

ਭਾਗ ਲਿਆ । 

ਸੰਨ 1906 ਤੋਂ' ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । 9 ਅਗਸਤ, 1942 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਆਗ਼ਾ ਖਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਅੰਤ 

ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ, 1944 ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋ 
ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਕਸਤ੍ਰਬਾ ਗਾਂਧੀ--ਵਿਕਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ 

ਕਸਤੁਰੀ : ਇਹ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ, ਮਾੱਸਕਸ ਮਾੱਸਕਿਫਰੱਸ ਦੈ 

ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ 
ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਥਾਈ ਗੈਧ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 
ਸੁਰੈਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਈਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਲਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਢਾ 
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ਹੈ । ਕਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 
ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮੋਦਕ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਰੌਗ੍ਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਸਤ੍ਰਾ ਹਿਰਨ 

ਨਰ ਕਜਤ੍ਹਰਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਥੈਲੀ 
ਵਿਚ ਪੌਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਜ਼ੀ 
ਕਸਤ੍ਰੀ ਅਰਧ-ਤਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਣੇਦਾਰ 
ਪਾਉਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਲਕੌਹਲ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ 
ਹੈ । ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੌਲ ਤੋਂ ਇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਸਤ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਗੈਧ ਮਸਕੋਨ, ੮੪੨ #;%, ਅਰਥਾਤ 3 
ਮੀਥਾਈਲ _ਸਾਈਕਲੋਪੈੱਨਟਾਡੰਕਾਨੌਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਕਸਤੂਰੀ ਵਰਗੀ ਗੌਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 7 : 131 

ਕਸ਼ਮੀਰ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ੍ਰਬਸੂਰਤ 
ਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੱਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਰ 
ਭਾਰਤ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 

ਬੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੂਲ 

ਰਕਬਾ 222,236 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 78, 932 

ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 42,735 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. 

ਰਕਬਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 

ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 

ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਸੌ' ਨਾ ਦੇ. ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚ ਪ੍ਰਟੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 

ਸੀਕਿਆਂਗ ਖੋਤਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਧੀਨ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ 

ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਘਾਟੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਦਰ 

ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ" ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੌਕ ਇਸ ਵਾਦੀ 
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋ” ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੰਦਰ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ 
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ਪ੍ਰਾਣਾ`ਹੈ । ਇਥੇ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਤੌ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾਂ 

ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੈਨ 250 ਈ. ਪੂ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਖੰਡਰ 

ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ 

ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ । ਅੱਠਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਲਲਿਤਦਿੱਤ ਦੇ ਸਮੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ 

ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ । ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੋ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮਾਰਤੌਡ ਵਿਖੋਂ 

ਮਿਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੈਡਰਾਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਲਿਤਾਦਿੱਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸੈਨ 740 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 

_ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੂਰ ਤੀਕ ਫ਼ੌਲਾਇਆ । ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ 

ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਦਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਿਖਾਈ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਚੌਧਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੌਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਬਣਾਏ ਗਏ । ਰਿ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1587 ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਰਾਜ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕੀਤੇ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਿੱਛੋਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ 

ਹੀ ਰਿਹਾ । ਅਠਾਰਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸ੍ਰ੍ਬਾ ਦਿੱਲੀ ਡੌ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਮਾਰਡੈਤ ਵਿਖੇ ਰਾਜ਼ਾ ਲਲਿਤਦਿਤ ਦੇ ਅਠੁਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸ੍ਰਰਜ ਦੇਵਤਾ 

ਦੇ, ਪੈਦਰਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਖੋਡਰ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1819 ਵਿਚ 

ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1846 

ਈ. ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿਛੋ 75 ਲੱਖ 

ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੋਜ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ । 

ਸੈਰਗਾਹਾਂ--ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 

ਹੈ । ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ । ਵੂਲਰ, 

ਡਲ ਅਤੇ ਨਾਗਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ 

ਹਨ । ਡਲ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਿਚ 

ਚਲਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਬੌਟ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦਰਤ ਦਾ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ 

ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ” ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋਮੂ ਅਤੇ 

ਲੋਹ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਨਗਫ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਵੀ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿ 

ਹਨ । 
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ਬਾਗ਼--ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੌਢੇ ਉਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ- 

ਹਸੀਨੇ ਬਣਾਏ ਬਾਗ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਮਹਲ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਤੇ 

ਬਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਾਤ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਲਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁਹਾਂਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਉਸਦੀ 

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉ'ਦੀ ਹੈ ।'ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਅਤੇਡੂ :ਉਸਦੀ ਮਲਕਾ ਨ੍ਰਜਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਬਾਗ ਇਕ ਚਕਰਦਾਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀ" ਨਾਗਨ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ 

ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਡਲ ਝੀਲ ਨਾਲੋ” ਨਾਗਨ ਝੀਲ ਵਧੇਰੇ 

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਝੀਲ ਵਿਚ 
ਤੈਰਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ _ ਹਨ । ਨਾਗਨ ਝੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ 
ਪਰਬਤ ਕਿਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ 300 ਸਾਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ । 

ਪਹਿਲਗਾਮ, ਗ੍ਰਲਮਰਗ ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਾੜੀ 

ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਇਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਹੋਟਲ, ਖੋਮੋ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹਨ । ਪਹਿਲਗਾਮ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ 
ਗੁਫ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ 

ਹੈ । ਗੁਲਮਰਗ ਗੌਲਫ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । 
ਗੁਲਮਰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਜ ਕਿਲੌਮੀਟਰ ਅਗੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਖਿਲਨ 
ਮਰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਵਾਪਸ 
ਨਹੀ” ਆਉਦਾ । ਬੁਢੇ ਠੋਰੇਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ 
ਪਦ ਹਨ । 
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ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪ੍ਰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਰ ਦੇ 
ਇਕੌ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਲਗੇ ਚਾਰ ਦਰਖਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਨਾਰ 
ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਿਕਾਰੇ- ਵਿਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਜਲ ਚਾਰ-ਚਨਾਰ ਹੀ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । 

ਸੋਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਸਜਿਦਾਂ 

ਹਨ । ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 14032 ਈ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਆਕਾਰ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਡਲ ਝੀਲ 

ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹਰਜ਼ਤ ਬਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 

ਹੈ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ :-- 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੋ ਪਧਾਰੇ ਸਨ, 

ਤਦ ਨ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 

ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 1 

9. ਗੁਲਮਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੰਦਰ 

ਤਲਾਉ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ । 

3. ਹਰਮੁਖ ਗੰਗਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਦੇ ਮੱਧ ਜੇਹਲਮ 
ਪਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ । 

4. ਕਲਿਆਨ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਗਤਗੁਰ੍ਹ, 

ਨੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ । ਇਥੇਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਪੁੰਛ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਦਵਾਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਂ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ 38 ਵੇ ਮੀਲ ਤੋ' ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਮੀਲ 

ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ । 

5. ਦਮੇਲ ਪੜਾਉ ਤੌ` ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤੇ ਕਿਸਨਗੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ 

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ . 
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(ਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਲ੍ਹਛੀ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਜਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
6. ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੌਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਜਣ 

ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । 
7. ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੌਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਗਭਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਨ ਆਏ 
`ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ । 

8. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਵਰਾਜਣ ਦੇ ਥਾਂ 'ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਉ ਤੋ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹਨ । 
ਧਰਾਤਲ--ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਡਮ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਾ 

ਮਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚਕ!ਰ ਸਥਿਤ 

ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਠਾਰਾਂ ਹਨ । 
ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੌ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ 
ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਹਨ । ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਇਸੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋ” 
ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 

।ਆਂ 6000 ਮੀ. ਤੋਂ` ਵੀ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਣ 
ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । 

ਆਰਥਿਤਤਾ--ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਇਕੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ 

' ਦਾਲਾਂ ਹਨ । ਇਥੋ” ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਲ ਸੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 
ਰੁ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋ .ਅਖਰੋਟ, ਚੋਰੀ, 

ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਜ਼ 

ਹਮ, ਖੁਰਮਾਨੀ ਆਦਿ ਫਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
ਦੇ ਹਨ । ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ / 
1 ਰੇਕ਼ਮੀ, ਉਠੀ, ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁਂਦਾ 
ਇਥੋ ਦੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੇ ਗਤਮ ਜ਼ਾਲ, ਗਲੀਰੇ, ਲਕੜੀ ਤੋ ਖੁਦਾਈ 

ਤਾ ਸਾਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮੈਸ਼ ਦੀਆਂ 
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ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸੀ ਕਾਰਨ ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ 

ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ 

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ । 

ਲੋਕ--ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵਸੋਂ` ਵਿਚੋ” ਕਰੀਬ ਦੌ- 

ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਜੰਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਲਖ 

ਆਬਾਦੀ ਨਿਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਚੀਨ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 

ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜੀ ਹਣ ਕਾਰਨ 

ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀ” ਹੈ । ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, 

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ । ਉਰਦੂ ਇਥੋਂ” ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਹੈ । ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ 

ਦਾਰਦਿਕ, ਉਰਦੂ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਡੌਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਦੇ ਹਨ ! 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1947 ਤੋ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ 

ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਰਾਜੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1974 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ 

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਠਾਣ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ 

ਇਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 

ਬਹ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਮਨਜ਼ਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਕਿ 

ਉਹ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਦੌਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਂ ਮਲਕੀਅਤ 

ਮੈਠਦਾ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 

ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰ ਹੋ ਗਈ ਜੌ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਮੁੱਕੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੀ 38% ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25% ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ 

ਚਲੀ ਗਈ । 1952 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਚੋ 

ਗਿਆ ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ 

ਗਿਆ । ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਾਲਾਂ 

ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਰੇ 

ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ” ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । ਉਸਨੇ 

ਸਿਨਕਿਆਂਗ ਅਤੇ ਤਿਬਤ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕਰਲ 

ਲਈ ਇਕ ਪੱਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । 1963 ਵਿਚ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ । ਇਫ 

ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਚੀਨ ਕੌਲ ਹੀ ਹੈ । 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ । 

ਹੈ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 6 : 755 ; ਐਨ. ਅਮੈ. 16 ? 329 : ਇਨਸਾ- 

ਈਟਸਗਾਈਡ-ਇਿੰਡੀਆਂ 

ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ : ਕੰਵਰ”ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 
ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ [ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਕੰਵਰ ਕਸ਼ੰਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਜਿੱਤਣ ਸਮੇ' ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ 

ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । 



ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 

ਸਤੰਬਰ 1843 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 

ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੌਗਰਾ 
ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੌਤਰੀ ਬਣਿਆ । ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਵਡੇ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਮਤ੍ਰੇਏ ਭਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰੌਧਤਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਸਨ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਯੌਗ 
ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਤਖ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ । ਪਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਆਗੂ 
ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 
ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ 1 
ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ 
ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਤਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੌਗਰੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 
ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜ- 
ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈਐਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ,ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ 
ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਿੱਟੇ 

ਵਜੌ' ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 

ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੈਧੀ ਹਾਲਾਂ ਗਲਬਾਤ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 
ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੈਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਗਰਮੀ ਖਾਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਕ 

ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੀਰ 
ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਸਰੂਪ ਅਤਰ 
ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿ. ਜਿ--ਖੁਸ਼ਵੈਤ ਸਿੰਘ 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ : ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 
ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਜੋ 84 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 30 

ਮੀਲ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਤੋ 5,200 ਫੁਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ 

ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜੌਜ਼ੀਲਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤਕ ਅਤੇ 

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬਨਿਹਾਲ, ਰਾਮਬਨ ਤੌ ਵੀ ਪਰੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ (ਜੋ ਜੈਮ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇ” 

_ਭੱਦਰਵਾਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਰਾਮਬਨੀ 
`ਤੇ ਪੋਗਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਵਰਗ 
ਕਿਲੌਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ 
ਅਤੇ ਪੁਣਛ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ । ਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 

1971 ਦੀ ਜਨ ਸੋਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਲੱਖ ਤੋਂ” ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲ 

ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ । 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ 'ਨਾਸ਼ਰ' ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤਕ 'ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ' ਜਾਂ 
'ਮੁਲਕੀ ਜ਼ਬਾਨ' ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਕਿ ਹੌਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ 
ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੌਂ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ (ਤੇਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ) 
ਦੀ 'ਨੁਹਸਿਪਿਹਨ' ਵਿਚ _ਸਿੰਧੀ, ਲਾਹੌਰੀ, ਤਿਲੰਗੀ (ਤੈਲਗੂ) ਅਤੇ 
ਮਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੌ` ਇਸ ਢੇ ਆਰੰਭ 
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ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ 

ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ- 

ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੁ, ਸਿੰਧੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ 

ਆਦਿ-ਵਾਂਗ ਅਪਕ੍ਰੱਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ 
ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੌ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਮਿਚਾ ਲਏ 

ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬ੍ਹਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵੀ 

ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ 

'ਦਰਦ' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਘੋਸ਼ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ 

ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਰਬੀ 

ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਿਆ 

ਪਦਾਂ ਦੇ ਜੌੜ (ਸੋਯੋਜਨ) ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼, 

ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਦਰਦ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀ ਪਾਉੱਦੀਆ 1 ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ 
ਹੋਵੇ । 

ਧੁਨੀਮਾਲਾ--ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧੁਨੀਮਾਲਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 46 ਧ੍ਨੀਆਂ 

(20ਸ€॥) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਸ੍ਰਰ £ ਅ, 
ਆ, ਇ, ਈ, ਉਂ, ਉ, ਏ । ਮਾਤਰਾ ਸ੍ਰ : ਇ, ਓ, ਉੱ । ਅਨੁਸਵਾਰ : 
ਔ। ਅੰਤਸ ਸਵਰ : ਯ, ਵ । ਵਿਅੰਜਨ : ਕ, ਖ, ਗ, ਡ , ਚ, ਛੇ, ਜ, 

ਝ, ਟ, ਠ,ਡ, ਤ, ਥ, ਦ,ਧ, ਨ, ਪ, ਫ, ਬ, ਮ, ਯ,ਰ, ਲ, ਸ਼,ਸ, 
ਹ। ਰ੍ 

ਏ, ਈ, ਉ, ਉ, ਅਤੇ ਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਕ ਦੇ ਆਰੂੰਭ ਵਿਚ ਯਿ, ਯੀ, 

ਵ, ਵੂ ਅਤੇ ਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚ, ਛ, ਜ, ਦੇਤ-ਤਾਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ 

ਅਤੇ ਛ, ਜ ਦਾ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅ 
ਬੋਲਿਆ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ । ਰ੍ 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼, ਜ, 

ਟ, ਠ, ਡ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛ, ਜ, ਤ, ਥ, ਦ ਆਦਿ ਸ਼ੂਖਮ 

ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲੀ ਬਣਾਉ'ਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਾਰਕ--ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਸ (ਸ਼ਬਦ ਜੌੜ) ਦੇ ਅੰਸ਼ 

ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ, ਸੁ-ਜਨਯ-ਸੌ ਜ਼ਨੇ-ਸੋਜਨੇ; ਤਿਮ 

ਜਨਯ-ਤੇਜ਼ਨੇ (ਤੇਜਨਾ) ਆਦਿ । ਕਰਮ, ਸੈਪਰਦਾਨ, ਅਪਾਦਾਨ ਅਤੇ 
ਅਧਿਕਰਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਸਰਗ ਜੋੜ 

'ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ : ਤਸ ਜਨਿਸ-ਤਸ ਜਨਸਯ= 

ਤੁਸ ਜਨਸਯ; ਤਥ ਗਰੱਸ-ਤਦ ਗਰੱਸ, ਤਮਿਗਰੂਕ-ਗਰ੍ਕ ਆਦਿ 1 

ਕਿਰਿਆ ਪਦ--ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਪਦਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ- 

ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੋ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਹੌਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲਿੰਗ, ਵਚਨ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਇਕ 

ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਵੁਛਾਨ ਛਮ (ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ 

ਹੈ/ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਵੁਛਾਨ ਛਮ (ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ/ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ), 

ਵੁਛਸ (ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ) ਆਦਿ । ਕ੍ਰਿਆ ਪਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ` 

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੋਭਵ ਹੈ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ੍ਰਰਾਸਾਨ ਤੋ 
ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । 

ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ--ਕਸ਼ਮੀਰੀ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨ' ਸ਼ਤੀ- 
ਕੌਠ ਦੇ 'ਮਹਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' (13ਵੀ" ਸਦੀ ਈਸਵੀ) ਦੀ 'ਸਰਵਗੋਚਰ 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ! ਲਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਵ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆਂ 
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਆਸਰੇ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੋ ਰਹਿਣ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੋ' ਤਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ । 14 ਵੀ 

ਕਦੀ ਈਸਵੀ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਚਾਲ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਲੌਕ ਦਰਸ਼ਨ 
ਮਤੇ ਲੌਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁਕੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ' 
ਲੱਲ-ਵਾਖ' (1400 ਈਸਵੀ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਬਾਣਾਸ੍ਰਵੱਧ' 
1450 ਈਸਵੀ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੌ' ਵਧੇਰੇ ਮਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 

# ਜ਼ਬਾਨੀ (ਮੌਖਿਕ) ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
"ਰਨ ਲਭਣਾ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ--ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਢੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ 

ਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਸੰਵਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਥੋ” ਦੇ ਕਵੀਆਂ `' 

ਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ” `ਂ `` 
'ਹਿਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਕ ਸਾਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀ੮. 
ਖ਼ਾਂ, ਹਾਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਖੌਡਾਂ, ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ੍ 

ਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥ' ਦੇ ੦੦ 
'ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਖ੍ਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋ` 
ਚਾ ਉਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੌਸਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ 

ਮਲ ਹਨ । 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਈ ਰ੍ਰਪ ਹਨ । ਲੌਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਮੈ (ਦੋਂ ਟੌਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੀਤ), 

ਲਿ ਬੋਥ (ਲੌਰੀਆਂ), ਥੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਲੱਡੀ ਸ਼ਾਹ (ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ 
ਉਹ ਗੀਤ, ਜੌ ਗਾਇਕ ਲੌਹੇਂ ਦੀ ਸਲਾਖ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੰਹੇਂ ਦੇ ਕਈ ਕੜੇ 

ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛਣਕਾ ਕੇ ਗਾਂਦਾ ਹੈ), ਨਿੰਦ ਬੋਥ (ਧਾਨ ਦੀ 
ਹਰੀ ਲਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋ ਧਾਂਨ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚੋ ਘਾਹ ਕਢਣ ਸਮੇ” 

ਗੀਤ) ਅਤੇ ਵਨ ਵਨ (ਵਿਆਹ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਗੀਤ) ਲੌਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋੱ 

ਹਾਵਾ ਲੌਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੰਡਮੁਲਾ 

ਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ ਹੀਮਾਲ ਨਾਗ ਗਏ, ਕਲਪ ਰਿਸ਼ੀ 
। ਅਕੁਨੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ! 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖ੍ਰਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ “ਛਕਰੀ' ਹੈ ਤੇ 
ਮੀਰੀ ਲੌਚ ਨਾਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਅਫ਼ ਤੇ ਬਚਨਗਮਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ । 
ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਾਲਾਂ 

! ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 
1. ਆਦਿ ਕਾਲ (1250-1400 ਈ.)--ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਦੀ ਮੁਕਤਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਵ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਸਵੱਫ਼, 

ਜ ਉਪਾਸਨਾ, ਸਦਾਚਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੌਧ 

ਅਡੰਬਰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ,ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿਚ 
ਹਨ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਕੈਠ ਦਾ 'ਮਹਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ੈਵ ਸੈਤ ਦਾ ਛਮ 

7ਇ', ਲਲਾ ਆਰਿਫ਼ਾ (ਲਲ ਦੈਂਦ) ਦੇ ਵਚਨ, ਨਦਿ ਰਿਸ਼ੀ (ਸ਼ੇਖ 

ਹੈਨ ਵਲੀ) ਦੇ ਸ਼ਲੌਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਹੁਣ 
“ਪਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੌ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਵ ਸਿੱਧਾਂ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

413 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ 

ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੰਗ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ । ਗੌਰ ਨਾਲ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਵੀ ਸ਼ਤੀ ਕੌਠ, ਲਲਾ ਆਰਫ਼ 

(ਲਲ ਦੈਂਦ) ਅਤੇ ਨ ਦਿਰਿਸ਼ੀ (ਸ਼ੇਖ ਨ੍ਰੁੱਦੀਨ ਵਲੀ) ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ 

ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ । 
2. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਾਲ (1400-1550 ਈ.)--ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੌਰਾਟਿਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 

ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ । ਖ਼ਾਸ _ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ੈਨਲ ਆਬਦੀਨ 

(ਬਡਸ਼ਾਹ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਰਿਤਰ ਕਾਵਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 

ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ । ਸ੍ਲਤਾਨ ਜ਼ੈਨੁਲ 

ਆਬਦੀਨ (ਬਡਸ਼ਾਹ) ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਡ ਕਾਵਿ 

ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹਨ । 

ਕੇਵਲ ਭੱਟਾਵਤਾਰ ਦਾ ਬਾਣ ਸੁਰਵਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀਵੰਸ਼ 

ਵਿਚ ਦਸੀ ਉਸ਼ਾ ਅਨਿਰੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌਮ ਗਾਥਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਏ 

ਵੀ ਸ੍ਤੰਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੰਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ । ਇਸ ਕਾਲ 

ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੌਰ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ੈਨ੍ਲ 

ਆਬਦੀਨ (ਬੱਡਸ਼ਾਹ) ਦੇ ਪੌਤੇ ਹਸਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਗਣਕ 
ਸ਼ਸਤ ਦਾ 'ਸੁਖ ਦੁਖ ਚਰਿਤ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 

“।ਰੋਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੈ । 
3. ਗੀਤ ਕਾਲ (1550-1750 ਈ.)--ਲੌਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਖ 

_2 ਨਵ ਚਿਤਰਣ ਇਸ ਗੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਇਸ 
੮ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੱਬਾ ਖਾਤ੍ਰਨ (16 ਵੀ ਸਦੀ ਈ.) ਅਤੇ 
ਅਰਨੀਮਾਲ (18 ਵੀ ਸਦੀ ਈ.) ਦੇ ਵੇਦਨਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਣ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਰਗਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ ਜੌ ਇਕ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ 

'ਈਰਾਨੀ ਢੌੰਗ' ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਭ 

ਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਬਾ ਖਾਤ੍ਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਈਰਾਨੀ ਢੰਗ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਦਾ 
ਖਿਆਲ ਆਇਆ । 1600 ਈ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੋ ਇਸ ਸਰਗਮ ਵਿਚੋ” 
ਸੂਫ਼ੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਸ੍ਰ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1650 ਈ. ਦੇ ਲਗ- 
ਭਗ ਸਾਹਿਬ ਕੌਲ ਦੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ' ਵਿਚ ਲੀਲਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਵੀ 
ਆਰੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ” ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ 
ਵਿਸੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। 

4. ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਥਾ ਕਾਲ (1750-1900 ਈ.)--ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਬੈਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੀਤ ਦੇ ਸੋਯੋਜਨ ਨਾਲ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰੌਮ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ- 
ਮਾਰਗੀ (ਸੂਫ਼ੀ) ਮਸਨਵੀ ਕਾਵਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ 

ਚਰਿਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਪਰਿਣੈ, ਦਮਯੌਤੀ ਸਵੇਬਰ, ਆਦਿ 

ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਟੰਬਵੇ' ਲੀਲਾ ਕਾਵਿ ਰਚੋਂ ਗਏ ਅਤੇ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ, 

ਉਰਦੁ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੌਮ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਗਈ । ਇਸ 

ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ 
ਭੌਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡੌਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 

5. ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ '(1900......... )--ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਰ੍ਰਪ 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੌਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਕਾਸ 3 ̀ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 
ਕੀਤਾ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ੍ਰ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ 
ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀ" ਗਤੀ-ਵਿਧੀ ਦਾ 
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ਸਜੀਵ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਗ੍ਰੰਜ ਉਠਿਆ । ਵਹਾਬ ਪਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਮਨਾਮਾ, ਮਕਬੂਲ ` 
ਕਰਾਲਬਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਸਿਤਯ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਮੀਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਇਸ 
ਜਾਗਰਨ ਕਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ । ਅਬਦੁਲ ਅਹਿਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਨਵੀ" ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ 
ਬਣਾ ਦਿਤਾ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ 
ਚਾਰ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 1900-1930 ਈ., 1930- 
1931 ਈ., 1931-1947 ਈ. ਅਤੇ 1947 ਈ. ਤੋ ਹੁਣ ਤਕ । 

ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਪਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਹੀ 
ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੈਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ (ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਮਸਨਵੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ 

ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੀਬਰ ਹੋਂਈ । ਚੌਥੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਨਵੀ” ਕਰਵਟ ਲਈਂ । 'ਨਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, 

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੌਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਉਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ 
ਨਾਟ ਅਤੇ ਨਾਚ ਗੀਤ ਵੀ.ਰਚੇਂ ਗਏ ।ਲੌਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੌਗ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਪਰਿਵਰਤਨ 

ਆਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 
ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਚਿਤਰਣ ਸੈਲੀ?ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਹੋਇਆ । ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਜੂਰ, ਅਬਦੁੱਲ ਅਹਿਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਾਸ- 

ਟਰ ਜ਼ਿੰਦ ਕੌਲ, ਆਰਿਫ਼ ਰੌਸ਼ਨ, ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਹੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ 

ਕਾਮਿਲ, ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੌਮੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਕੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੱਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ 
ਨਹੀਂ" ਹੋਂ ਸਕੀ । ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਕਲਚਰਲ ਅਕਾਡਮੀ 
ਵਲੋ" ਕੱਢੋ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਮਾਸਕ ਰਸਾਲੇ 'ਸ਼ੀਰਾਜਾ' (ਕਸ਼ਮੀਰੀ) ਆਸਰੇ 
ਭਾਵੇ" ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ, ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹਨ ਪਰ 

ਜਦੌ' ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਾਲਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ 

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ) ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੱਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀ” 
ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀ” ਹੈ । ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਤਰ 

ਮਹੀਉ ਦੀਨ, ਅਮੀਨ ਕਾਮਿਲ, ਸੌਮਨਾਥ ਜ਼ੁਤਸ਼ੀ, ਅਲੀ ਮੁਹੌਮਦ ਲੋਨ, 

ਦੀਪਕ ਕੌਲ, ਹਿਰਦੇ ਕੌਲ, ਭਾਰਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਭਾਨ, ਅਮੀਨ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ 

ਮੌਤੀ ਲਾਲ ਕੈਮੂ ਆਦਿ; ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਤਰ ਮਹੀਉੱਦੀਨ, ਅਲੀ 
ਮੁਰੰਮਦ ਲੌਨ ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਕਰਮ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਉਚਿਤ 

ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਚਿਆ । ਕਜ਼ਮੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਹਿਤ ਦੇ ਸਖ਼ਚੇ 

ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ 1 ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰ= 

ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਮ. ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਏ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

--ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ 

ਕਸ਼ਯਪ ੧ ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਚਾਵਾਂ 

ਸਬੈਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ 
ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੈਧਤ 

ਹੈ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 

ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਵਸਵਤ ਦਾ ਪਿਤਾ 

ਸੀ । ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥੈਧੀ ਇਸ ਨਾਲੌ' ਭਿੰਨ 
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ਪਰ ਘਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਜਠਕ ਵਰਣਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ 

'ਕਛੂਏ' ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਕੇ 'ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ' ਨੇ ਸੋਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ 
ਕੀਤੀ । ਜੌ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ (ਅਕਰੌਤ੍ । ਇਉੱ 
ਕ੍ਰਮ (ਕੱਛੂ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ । 'ਕਸ਼ਯਪ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਛੂਆਂ 
ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲੌਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ 'ਕਸ਼ਯਪ' ਦੀ ਸੋਤਾਨ 

ਹਨ । ਇਹ ਕਛੂਆ ਆਦਿੱਤਯ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ।' ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ :--“ਸਵੈ-ਉਤਪੰਨ 'ਕਸ਼ਯਪ' ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਿਗਸਿਆ'' ਅਭੈ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣ੍ਰੰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ 

ਹਨ ਕਿ 'ਕਸ਼ਯਪ' ਨੇ 'ਅਦਿਤੀ' ਅਤੇ 'ਦਕਸ਼' ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਬਾਰਾਂ ਧੀਆਂ 

ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ । 'ਅਦਿਤੀ' ਤੌ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਆਦਿਤਯਾ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਇੰਦਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਵਿਵਸਵਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਵਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ 

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਮਨੂੰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ । ਰਾਮਾਇਣ ਡੈ 

ਵਿਸ਼ਣ੍ਹ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਸ਼ਯਪ' ਤੇ 'ਅਦਿਤ' 

ਦੇ ਘਰ ਹੀ 'ਵਿਸ਼ਣੈ' ਬੌਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ।' ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੌਰਨਾਂ 

ਬਾਰਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੌਦਾ 

ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੈੱਤ, ਨਾਗ, ਜਲ ਕੀੜੇ, ਪੰਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈ 
ਜਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਜਾ ਪਤੀ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਸੱਤ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਵੇ ਇਹ 'ਪਰਸਰਾ?'' ਅਤੇ 'ਰਾਮਚੰਦ' ਦਾ ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਸੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿ. ਮਿਂ. ਕੇ . 165-66 

ਕਸ਼ਯਪ ਸੈਘਤਾ : ਏਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਘਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹ ਹਨ । 

ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਯਪ ਸੰਘਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਧਜੀਵਕ-ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਪਾਲ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1938 ਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਹੈ ਖੰਡਿਤ ਪਾਠ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੋਧ 

ਬਾਲ ਰੌਗ ਚਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਗੌਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਨਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਏ ਹਨ । ਦ੍ਰਜੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 

ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ( ਵਿਸ਼) ਅਤੇ ਗਰੂੜ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ 

ਹੈ । ਤੀਜੀ ਉਮਾ-ਮਹੇਸ਼ਵਰ (ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਥਤੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹੈ । ਇਹ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਤੌਜੌਰ 

ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀ ਵਿਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ !। ਉਪਲਭਦ ਸੰਘਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 

ਮਾਰੀਚੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੌਤਰਵਾਦੀ 

ਹੌਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇਂ ਮਾਰੀਚ ਕਸ਼ਯਪ ਨੰ 

ਸੁੰਘਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੌਵੇ। ' 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ, ਵਿ, ਕੌ. 2: 402 

ਕੱਜ਼ਰ : ਇਹ ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਲਮ ਵਿਚ _ਚਕਵਾਲ 

ਤਹਿਸੀਲ ਦੋ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੈ । ਸੰਨ 1881 ਤੱਕ 

ਇਥੈਟਸਨ ਅਨੁਯਾਰ ਟਿਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲਟ-ਰੇੱ'ਜ ਕਬੀਲਿਆਂ 

ਵਿਚੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰ'ਜਪ੍ਹਤ ਤੇ ਆਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ 

ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਉਰਿੰਤ ਮੁਤਾ ਬਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ `, 
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਿ ਕਕੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਜਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ : 

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੰਮੂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਢ . 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਏ । ਮੁਗ਼ਲਾਂ 
ਨਾਲ ਮੋਲ-ਜੋਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਮੂਲ ਮੁਗ਼ਲ ਸਨ । ਮਿਸਟਰ ਥਾਮਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬਦਲੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ-ਭਰਪੂਰ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ । 
ਰ. ਪੁ.--ਪੰ. ਕਾਂ, 212, ਗ. ਫ੍ਰਾ. ਗ. 2 : 480 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਕਸੀਆਂ : ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ 
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਹੈ । ਇਸ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਂ _ਕਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 
ਪਿਆ । ਇਹ ਨਗਰ ਇਸ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ । 
ਕਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦਿਓਰੀਆ-ਪਦਰੌਣਾ ਅਤੇ ਗੌਰਖਪੁਰ _ਪਿਪਰਾ ਘਾਟ 
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਰਾਮਭਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 
ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਮਹ'ਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ 6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਰ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗ. ਇੰਡ. 15 : 148 

ਕਸੀਸ : ਇਹ ਨਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਾਮੀ ਵਾਲੋਂ ਸਲਫ਼ੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧਕ 
ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਲਾ ਜਾਂ _ਰੌਮਨ _ਕਸੀਸ 
ਕਿਉਪਰਿਕ ਸਲਫ਼ੇਂਟ ਹੈ ; ਹਰਾ ਕਸੀਸ ਫ਼ੈਰਸ ਸਲਫ਼ੇਟ ਜਾਂ _ਕਾੱਪਰਸ 
ਹੈ; ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਕਸੀਸ ਕੋਬਾਲਟ-ਸਲਲ਼ੇਂਟ ਹੈ; ਯੂਰਾਨਵਿਟਰੀਅਲ 
ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ' ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਸੀਸ 
ਜਿਸਤ ਸਲਫ਼ੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਸੀਸ ਦਾ ਤੇਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਗੈਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 23 : 224 

ਕਸ਼ੀਦਣ : ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦਣ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰਲ ਅਤੇਂ ਇਸ ਦੋ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਰਚਨਾ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 
ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐਰਿਸਟਾਟਲ (384-323 
ਈ. ਪੂ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ- 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਲਿਨੀ ਦੀ ਐਲਡਰ (23-79 
ਈ.) ਨੇ ਸੰਘਣਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰੌਜ਼ੋ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਲ ਭੱਠੀ ਦੇ 
ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਖੀ ਪਸ਼ਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਐਲੰਗਜੈ'ਡਰਾਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਉਪਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਲ੍ਹ 
ਦੇ ਬਰੌਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠਸ਼ੀਦ ਕੇ ਤਾਰਪੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । 
_ _ ਔਰਬੀਆਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ 
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ । ਕੀਮੀਆਗਰਾਂ ਨੇ 
ਅਜਿਹੇ ਯੋਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਲੌਰਿਕ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ 
ਅਤੇ ਸਲਫ਼ਿਉਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ । 18ਵੀ' 
ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਵੱਡੋਂ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਲਕੌਹਲ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ੀਦ 

ਗੋਣ ਲੱਗੇ । 

ਸਧਾਰਨ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋ ਸਰਲ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
(ਚਿਤਰ 1) । ਮੂਲ ਯੋਤਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਰਥਾਤ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ. ਤਰਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਕੰਡੈ'ਸਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋ” ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ 

ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 

415 ਕਸ਼ੀਦਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕਸ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਯੌਤਰ 
ਅਜਿਹੇ ਤਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੌਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ 

1 ਕਸ਼ੀਦ ਕਿਰਿਆ ਚਿਤਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੈਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ । ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋ" ਲਈ 

ਇਹ ਯੌਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੋਂ ਵਰਤ 

ਲਈ ਇਹ ਥੰਤਰ ਧਾਤ ਜਾਂ ਚੀਨੀ-ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਅਤੇਂ ਸੁਧਾਈ--ਸਰਲ ਕਸ਼ੀਦਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ 

ਤਰਲ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਵਖਰੇ ਨਹੀ” ਕੀਤੋ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈਂ ਅੰਸਿਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਸ਼ੀਦਿਤ 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ 

ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਣ ਵਲੋ" ਆ 

-2 ਪਰੋ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਵਖਰਾ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਕਾਲਮ 

ਅਤੇ ਕੰਡੰੱਸਰ ਹਨ (ਚਿਤਰ 2) ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਝ ਕੁ ਦ੍ਰਵਿਤ ਵਾਸ਼ਪਾਂ 

ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਪਰ ਵਲ 

ਜਾ ਰਹੇਂ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਆ ਰਹੇ ਤਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹਾ 

ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ 

ਰਿਸੀਵਰ ਵਲ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ 

ਨੂੰ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੱਠੀ ਵਲ ਪਰਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ 

ਤਰਲ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਨਾਲ. 

ਵਧੇਰੇ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਪੰਨਤਾਂ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਠਾਂ ਵਲ ਆ ਰਹੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਢਾ ਹੈ । 

ਢਿਤਰ : 2 ਕਸ਼ੀਦ ਕਿਰਿਆ 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਤਰ ਵਿਚ ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ 

ਕੰਡੈਂਸਰ ਢੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 2) । ਇਹ 



ਕਸ਼ੀਦਣ 

ਕਾੱਲਮ ਤਾਪ ਰੌਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਮਤਾਪੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਅਤੇ ਤਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੈਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰਖਣ 

ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੋਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਆਮ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੱਚ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਧਾਤ ਦੀ 
ਚੇਨ, ਲੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਰਿੰਗ, ਬਬਰਲ ਸੈਡਲਜ਼, ਸਟੈੱਡਮੈਨ 
ਸਕਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਲਾਂ 

ਵਾਲੋਂ ਹੈਲਿਕ ਹਨ । 

ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਦੌਵਾਂ 
ਕੰਡੈੱ'ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ_ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ 
ਕੰਡੈੱ'ਸਰ ਨੂੰ ਡੀਫਲੈੱਗਮੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਡੈਂਸਰ 
ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਦਾ 
ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤਰਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ 'ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦ੍ਰਸਰੋ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪੂਰਨ ਕੇਡੈਂਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਪ ਤਰਲ ਬਣਾ 
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇਡੈਸਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੋ ਲੱਗੀ ਇਕ ਨਲੀ ਰਾਹੀ” 

ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਿਤ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 

ਦਾ ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਚਿਤਰ 2) । 

ਕਸ਼ੀਦਣ ਸਿਧਾਂਤ--ਹਰ ਤਰਲ ਜਾਂ ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪਨ 

ਇਕ ਖੈਦ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਉਦੋ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ“ ਤਕ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦਾ 

ਦਬਾਉ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਤਲਨ ਮੁੱਲ ਤਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਇਸ 

ਵਾਸ਼ਪ ਦਬਾਉ ਤੌ ਤਰਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 

ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਬਾਉ ਉਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੌਤ੍ਰ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 
ਤੌਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥ 

ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਈ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਸ਼ੀਦ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ 

ਉਬਾਲ ਦਰਜੋ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਈ ਫ਼ਰਕ ਨਰੀ' 

ਆਉਦਾ । 

ਕਸ਼ੀਦਣ ਦਾ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰਖਣ ਲਈ ਦੋ ਐਸ਼ਾਂ ਵਾਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਨ੍ਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 
ਹਨ :-” 

1. ਇਕ ਦ੍ਰਸਰੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ-ਅਯੌਗ ਮਿਸ਼ਰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਆ 

2. ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੇ 

3. ਸਭ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ; ਇਨ੍ਹਾਂ `ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 
ਤੇ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਘੱਟ ਦਬਾਉ ਉਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਯੂ ਕਰੀਦਣ--ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ 

ਫ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ" ਪੈਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ 
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤੇ ਉਬਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 

ਜਿਹੜੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਉਬਾਲਣ ਤੇ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਰੋਣ । ਨਿਰਵਾਯੂ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ 
ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਦਾਰਥ 
ਵਾਲਾ ਰਿਸੀਵਰ ਇਕ ਨਿਰਵਾਯੂ ਪੈਪ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਤਰਜੀਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੇਜ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਡ 
ਭਬਾਉ ਰੈਗ੍ੂਲੋਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ (ਚਿਤਰ 3) । 
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ਢਿਤਰ 3 : ਨਿਰਵਾਯ੍ਰ ਕਸ਼ੀਦਣ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਤਰ 

ਭਾਫ਼ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਸਧਾਰਨ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 
ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਸ਼ੀਦਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਦ੍ਰਸਤਾ ਢੰਗ ਹੈ । ਇਹ ਢੰਗ 
ਉਦੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਸ਼ੀਦਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਘੁਲਨ- 
ਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲ ਵਿਚੌ' ਭਾਫ਼ ਲੰਘਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਦਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿ ਜਿਹੀ ਬਣ 
ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ੁੱਧ ਬੈਨਜ਼ੈੱਲਡਿਹਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 
ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਫ਼ ਕਸ਼ੀਦਣ ਅਜਿਹੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲ'ਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਹੌਂਵੇ ਜਿਵੇੱ 
ਆਂਰਥੋ-ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਨਾਈਟੋੋਫੀਨੌਲਾਂ । 

ਐਜ਼ਿਓਟ੍ਪਿਕ (ਸਥਿਰ ਉਬਾਲ ਦ3ਜ) ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਕਟਿਵ 
ਕਸ਼ੀਦਣ--ਜਦੋ' ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ੀਦਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
ਇਕ ਠੀਕ ਚੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਰ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਐਜ਼ਿ- 
ਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 
ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ-ਰਹਿਤ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 
ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ ਬੈੱਨਜ਼ੀਨ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ 
ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਲੌੜੀਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਐਜ਼ਿਓਟੋਪ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰਲ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ” । 

ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕੁਝ-ਕ੍ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ । ਇਸ 
ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਪ੍ਰਭਾਜਕ 
ਕਾਂਲਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਿ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੀ ਸਾਪੇਖੀ ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਡੇ 
ਵਧੇਫੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਮਿਲਾ 
ਉਣ ਨਾਲ £-ਖਿਉਟੀਨ ਨਾਛੋ' ਨਾਰਮਲ ਬਿਊਟੇਨ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਛ 
ਵਘਫੀ ਕੀਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਗੌਸੀ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਦਬਾਂਉ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋ” ਗੈਸਾਂ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਸ਼ੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੌਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਸਹਿ ਸਕੇ। __ 

ਠਸਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਣ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣ-ਕਿਰਿਆ--ਜਦੋਂ` ਠੌਸ 
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼੍ਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ 
ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧੌਰੇ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜਨਾ 
ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਭੈਜਕ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕਿਹ: ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੌਹਰ- 
ਉਡਾਉਣ-ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੋਸ 
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਲ ਬਣੇ ਗੈਸ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਸ਼ੀਦਣ--- ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 
ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਨਾਲ ਸਖੋਧ ਰਖਦੇ ਹੋਣ । ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਸ਼ੀਦਣ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਖੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 
ਹੈਟਰੌਲੀਅਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ 
ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਲੂ 

ਬੋਚ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਯੌਤਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋਂ 
ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ੀ/ਦਤ ਪਦਾਰਥ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਚ ਕਸ਼ੀਦਣ ਅਖਵਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਲਗਾਤਾਰ 
ਕਸ਼ੀਦਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਲਮ ਦੇ 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਝ ਕ 
ਰੀਫ਼ਲੱਕਸ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋਂ 
ਉਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਗਰਮ ਭਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਣ---ਅਲਕੌਹਲ, ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਉਪਜਾਂ, 
ਢਵਿਤ ਬਾਲਣ ਗੈਸਾਂ, ਤਾਰਕੋਲ (ਲੁੱਕ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ, 
ਤਾਰਪੀਨ, ਗਲਿਸਰੀਨ, ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਅਤੇ ਔਸ਼ਧ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ 
ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਛੋ 
ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਦਾਰਥ, 
ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸੋਤ 
ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਯੋਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਡੈ 
ਹਰਯੰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਫ 
:2) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਗ੍ਰਿੱਸਤ ਦ੩- 

ਚਿਤਰ # : ਕਸ਼ੀਦ ਕਿਰਿਆ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਣ --ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ 
ਵਧੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਲੂਣਾਂ ਤੌਂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮਂਇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਡੈ'ਸਰ ਵਲੋ" ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਦਾ 
। ਅਤੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਮੈਟ ਨੂੰ ਹਣਾਉਣ ਲਈ ਹੌਰ ਯੌਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
(ਡੈੱਸਰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕਲੱਈੀ ਦੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੁੱਟ 
(ਲੱਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਧੇਫੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਛਾ 
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ਜਾਂ ਦਵਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੈ ਟਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੂਹਰ-ਕਸ਼ੀਦਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ 

ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉ'ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ (175 ਪਾਉ'ਡ ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਦਾਰਥ 

ਪ੍ਰਤਿ 1 ਪਾਉ'ਡ ਬਾਲਣ) । ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ 

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਕਾਇਲ ਵਿਚੋਂ ਲੈਘਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਬਾਉ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਖਰੇ ਕੰਡੰੱ ਸਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ” ਪੈਦੀ । 

ਅਣਵੀ ਕਸ਼ੀਦਣ--ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ-ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਭੱਠੀ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਪਕ ਵਲੋਂ` ਕੰਡੈਂ ਸਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ, ਨੂੰ ਅਣਵੀ ਭੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ' ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਸ਼ੀਦਣ ਕੀਤਾ ' 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ 

ਨਹੀ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ 
ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੌਤਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰੌਤੂ ਅਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਯੋਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯੈਤਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਚਪਟੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੌੰਦਾ ਹੈ 
ਜਿਵੇ` ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿਚੋ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ 
ਹੌਠਲੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਉਪਰਲੀ 
ਠੰਢੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਦ੍ਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵੀ ਭੱਠੀਆਂ ਹੇਠਾਂ 
ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਚਿਤਰ 5) । 

ਚਿਤਰ 5 : (&) ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ (੩) ਮਾਈਕ੍ਰਪਾਟ ਭੱਡੀ (5) ਇਕਹਿਰੀ 

ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ 

___ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ, ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਮੌਮ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ 

ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲਈ ਅਣਵੀ 

ਕਸ਼ੀਦਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਰਕ ਛੈ 

ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ 

ਦ੍ਰਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰੇ ਤੇਲ, ਗਲਿਸਰਾਈਡ ਫ਼ੈਟਾਂ ਅਤੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5,000,000,000 ਪਾਉ'ਡ ਪ੍ਰਤਿ 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਸੈਨ 1960 ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ॥.1% 
ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਡਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਵੀ ਭੁੱਠੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਲਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਭੱਠੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਤ ਕੰਡੇ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗਝਮ ਸਕ੍ਹਾ 
ਉਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਢਾ ਰੈ । ਵਾਸ਼ਖਕ ਆਮ ਡੋਰ ਕੇ ਥਾਡ ਲੀ ਖੜੇ- 



ਕਸ਼ੀਦਣ 

ਦਾਅ ਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈ 
ਅਤੇ ਕੰਡੈ'ਸਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਲੀ ਜਾਂ ਬੈੱਲਜਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ਼ਪਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ ਫਾਲਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਕੋ'ਦਰੀ 

ਵਾਸ਼ਪਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ । ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਧਾਤ ਦੀ ਕੌਨ ਦੇ ਵਿਚ- 

ਕਾਰੋ` ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਜਲਈ 

ਵਿਕੀਰਨ ਹੀਟਰ ਰਾਹੀ" ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਝ 

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈ'ਕ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਪੰਪਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅਣਵੀ ਭੱਠੀਆ ਦੇ ਲਾਭ--ਫਾਲਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਭੱਠੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵਰਤੋ' ਸਨ 1935 ਵਿਚ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ 

ਜਿਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ 

ਅਲਕੌਹਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੰਨ 1937 ਵਿਚ 
ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੌਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡਾਗਫ਼ਿੱਸ਼=ਲਿਵਰ 
ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ-ਲਿਵਰ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਐਸਟਰ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੇ 

ਗਏ । ਅਪਕੇ'ਦਰੀ 'ਭੱਠੀਆਂ ਸੈਨ 1941 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 

ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਗਾੜ੍ਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ 
ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿਗ ਸੈਨ 1945 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਤੌ` ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਫ਼ੈਟੀ ਅਸਿਡਾਂ ਦੇ ਮਾੱਨੋ ਅਤੇ 

ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ 1949 ਵਿਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ" ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਧੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੈਜ਼ੀਡਿਉ ਲਈ 

ਅਣਵੀ _ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ 
ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ `ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਵਿਟਾਮਿਨ £ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਮੌਮ, 

ਸਟੈਰੌਲ ਅਤੇ ਹਾੱਰਮੌਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ 
ਅਣਵੀ ਭੁੱਠੀ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 7 : 495 

ਕਸੀਦਾ : ਇਸ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਠੌਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਦਵਾਂ । ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾ ਉਸ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਮਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਮਕਾਫ਼ੀਆ ਹੌਣ,ਅਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ 
ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਸਾ ਜਾਂ 
ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੌ ਘੱਟ 15 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 
_ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿਸਦੇ ਦੋਵੇ" ਮਿਸਰੇ ਹਮਕਾਫ਼ੀਆ 

ਹੋਣ, 'ਮਤਲਾ' ਕਹਿਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਮਤਲੋਂ ਦੇ ਦੋਵੇ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮ- 

ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਅਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਹੀ 
ਹਮਕਾਫ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕ੍ਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਾਰੀਫ਼ 
ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਕੀਆ' ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲਿਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਸ਼ਬੀਬ 

ਜਾਂ ਤਮਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੌਸਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਤਖ਼ਲ੍ਹਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ 
ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਮਕਤਾ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਸੀਢੇ ਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਢ 

418 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼: 

ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਦਾਰੀਆ (ਪ੍ਰਸੌਸਾਤਮਕ), ਹਜਵੀਆ (ਨਿੰਦਾਤਮਕ), 

ਇਸ਼ਕੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਮਾਤਮਕ), ਮਰਸ਼ੀਆ (ਸ਼ੌਕਾਤਮਕ) ਅਤੇ ਬਹਾਰੀਆ 

(ਬਸੰਤ-ਵਰਣਨਾਤਮਕ) ਆਦਿ ਹਨ । ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ` 

ਅਬੁਤਮਾਮ (ਅਰਬੀ), ਅਨਵਾਰੀ, ਖ਼ਾਕਾਨੀ, ਰਸ਼ੀਦ ਵਤਵਾਤ (ਫ਼ਾਰਸੀ), 

ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੌਕ (ਉਰਦੂ) ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.-ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 403 

ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ : ਸ਼ੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ, ਟਾਟ ਜਾਂ 

ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕੱਢੇ 

ਗਏ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 

ਸੂਈਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚ । 

ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਗਭਗ ਉਦੋ ਤੌਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ' ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਸਜਾਵਟ-ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਜਿਹੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋ' 

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜਿਆਂ,ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੰਰਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਰੁਚੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਸੀਦਾ-ਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਖ ਵਖ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਪਰੌਕਤ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖ ਵਖ 

ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ, ਲੰਬੀਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ, ਸੂਤੀ, ਪਟਸਨ, ਸੌਨੇ, 
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਸੀਦਾ= 

ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਦੇ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਲਮਲ-ਲੀਲਨ, ਸ਼ਨੀਲ, ਰੇਸ਼ਮ, ਮਖ਼ਮਲ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ _ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ, ਹੀਰੇ ਮੌਤੀ, ਪਿੱਤਲ, 

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ 

ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਸਕੇ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵਡੇ ਸਾਰੇ ਚੌਖਟੇਨ੍ਮਾ ਫ਼ਰੇਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਛੌਟੇ ਨਮ੍ਨਿਆਂ ਲਈ ਛੱਟੇ ਗੌਲ ਫ਼ਰੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੇਂ ਸਮੇ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ 

ਹੈ । ਯੂਰਪ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੌਈ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ` ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ _ਕੋਈ 

ਪਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' ਹੋਏ । ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਮ਼ੂਨਿਆਂ ਦੇ 
ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ _ਕਾਰਨ _ਹਨ _ਜਿਵੇ' ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ 

ਬਹੁਤੇ ਸਮੋ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਸੀਦਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹੌਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ .ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਮੌਤੀ 
ਅਤੇ ਸੌਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਦਿ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ - ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ 

ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਵੀ ਕੌਈ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ _ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵਵੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ 

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 16ਵੀ” ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀ" ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੰਦੇ ਹਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 
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`ਸਮਿਆਂ ਤੋ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੋ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ 
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਜੌਦਾੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੋਂ ਇਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ 

'ਉਕਰੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸੀਦਾ 
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਿਗ ਵੈਦ ਵਿਚ ਹਿਰਨਯਾਪੇਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ 

'ਉਸ ਸਮੋ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ 
ਕਾਲ (600 ਈ. ਪੂ) ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋ" ਵੀ 
ਉਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ 

(ਲਗਭਗ 320 ਈ. ਪੂ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੌਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" । 
ਗੁਪਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਤੇਂ ਬਾਣਭੁੱਟ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੌ ਵੀ ਕਸੀਦੇ 
ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲਕਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਕਸੀਦਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 17ਵੀ' ਤੇ 18ਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸੀਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੌਸ਼ਾਂ 
ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।` ਇੱ ੍ 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਬਦੌਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 

ਪਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਸੀਦਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ 
ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੌਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੋਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜਿਵੇ" ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਰਮੁਰੰ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੀਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ- 
ਜੁਲਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁਲਕਾਗੀ ਬਲੌਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ-ਨਾਲ; 

ਸਿੰਧ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੀ ਲਪੇਟਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਸਪੇਨ ਅਤੇ 
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ, ਇਥੋ" ਦੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ੍ਰਤੀ 
ਕਸੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਸ੍ਹਤੀ ਅਤੋਂ 
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌ ਮੂੰਹਾਂ ਕੰਮ ਸਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੁਗ਼ਲ 
ਕਾਲ ਤੋਂ' ਭਾਰਤੀ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਈਰਾਨੀ 

ਅਸਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ । 
ਭਾਰਤੀ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :--- 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਸੀਦਾ--ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ਨਕਾਰੀ, ਗੱਬਾ ਅਤੇ 

ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 'ਸੋਜ਼ਨਕਾਰੀ' ਜਾਂ 'ਰਫੂਗਰੀ' ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ 
ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਦੌਸ਼ਾਲਿਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਮਫ਼ਲਰਾਂ, ਕੁੜਤਿਆਂ 
ਅਤੇ ਟੌਪੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਪੱਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉੱ'ਦੇ ਫਨ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਦਾ ਹੈ । 

ਗੱਬਾ ਰੰਗ-ਬਰੌਗੀਆਂ ਉਨੀ ਕਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਜਣ ਅਤੇ ਤਿਤੋੜੇ ਆਨਤ ਬਝਾਤੇ ਜਾਂਤੇ 
ਹਨ । ਜ਼ੌਜੀਰੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਪਤਿਆਂ ਤੇ ਜਜਾੜਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਲ, ਦੌਸ਼ਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ 
ਜ਼ੌਜੀਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ--ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ” ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਵਰਤਿਆ 
ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਆਲ ਵਿਚ 
ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਕਿ _ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਵੀ 

ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਵੀ । ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮੀ. 

ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦ) । ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਮਨਮੌਹਣੀਆਂ ਬ੍ਰਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 

ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ 

ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਢਾਈ ਨਾਲੋ" ਸੈਘਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਉਤੇ 

ਚਿਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 

ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 1 ਫੁਲਕਾਰੀ 

ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.। ਬਾਗ਼ ਦੀ ਕਢਾਈ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀ ਸੰਘਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੱਤੀ ਜਿੱਨੀ 

ਥਾਂ ਵੀ ਅਣਕੱਢੀ ਨਹੀ” ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ-ਚੌਣ ਤੇ 

ਰੰਗ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜ ਤੇ ਖ਼੍ਰਬਸ਼ੂਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਬਾਗ਼ 
ਦੀ ਕਢਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਠੋ ਪਾਸਿਓ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਇਕੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਇਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹ੍ੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਓ" ਧਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ 

ਧਾਗੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਗ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕਈ 

ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣਦਾਰ ਜਾਂ ਗੌਲਾਕਾਰੀ ਨਸਖ਼ੂਨੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਕੱਢਾਈ 'ਪੱਟ' ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਢਾਈ ਲਈ 
_ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ, ਗੁੜ੍ਹਾ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੰਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਪੀਲਾ, ਹਰਾ 

ਤੌਤੇ ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਸੋਤਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ 
ਕਲ੍ਹ ਪੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ 

ਹਨ । ਫੁਲਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਵੇ” ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ, ਟੂਲੀ, ਨਸਵਾਰੀ ਤੇ 
ਨਾਂਭੀ ਰੰਗ ਦੇ ਖੱਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਮ ਦੁੱਪਟਿਆਂ 
ਉਪਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੱਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੌਗ ਦੇ ਦੁੱਪਟੇ 
ਇਸ ਕੱਢਾਈ ਵਿਚ ਕਢੋ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਦੇ” ਤੇ ਕਿਵੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਕੋਈ 
ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ । ਕਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਏ । ਕਈਆਂ ਦਾ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ 

ਤੌਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੋਂ ਜੱਟ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ 

ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ । ਜਿਵੇ' ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ 
ਹੈ ਕਿ ਫੁਲਕ!ਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਵੇਦ, 

ਮਹਾਭਾਰਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ! ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੱਢੇ ਗਫੈ 
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਟਿਆਂ ਦੇ ਚਿਤਰ ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਨਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ“ -- 

ਚੌਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਰ--ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੌ ਲੜਕੀ ਦੈ 
ਵਿਆਹ ਸਮੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਲੋ" ਛੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਰਹੀਆਂ ਰਨ । ਰੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਗ 
ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਘਰੌਗੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ! ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਜ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ, ਟਰੈਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 

ਹਨ । 

ਚੋਪ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋ ਵੱਡੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਚੌਪ ਦੀ ਕਢਾਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਪੇ (ਟਾਂਕੇ) ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਖੱਦਰ ਉਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ 
ਪੀਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚੋਪ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੇਵਲ ਪੱਲਿਆਂ 
ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸੁੱਭਰ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਭਰਿਆ ਲੀੜਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਠੁੱਕਰਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬ੍ਰਟੀਆਂ 
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ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਉ 

ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਤਿੱਲ-ਪਤਰਾ--ਤਿੱਲ-ਪਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ _ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 
ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ' ਹੈ । ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਰੈਗ ਦੇ 
ਖੱਦਰ ਉਪਰ ਛਿੱਦੀ ਛਿੱਦੀ ਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਤਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਖੱਦਰ ਦੇ 

ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਪੱਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕ੍ਰਝ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇ', ਨੌਕਰਾਂ, ਚਾਕਰਾਂ ਜਾਂ 

ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋ' ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ। ਰ੍ 

ਨੀਲਕ--ਕਾਲੋਂ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਖੱਦਰ ਉਤੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ 
ਰੋਸ਼ਮ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ । 

ਘੁੰਗਟਬਾਟ--ਇਸ ਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਤਿਕੌਨੀ 

ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਿਕੋਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਗੋਲਾਈ ਉਤੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਿਕੌਨੇ ਬ੍ਰਟੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਜਾ- 

ਵਟ ਲਈ ਗੋਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 
ਛੱਮਾਸ--ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇ ਦੇ 

ਗੇੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 
ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਸਲੋਟੀ ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸਲੋਟੀ 

ਕੱਪੜੇ ਉਤੇ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਵੁਲ- 
ਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । 

ਸੈ'ਚੀ--ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾ- 

ਰਿਆਂ ਤੇ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੌਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਮੂਨਿਆਂ 

ਢਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ` 
ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ਼ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਉ” ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ 
ਕੇਵਲ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉ”ਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲਕ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਜੋ” ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ 
ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕੱਛ ਜਾਂ ਕਾਠੀਆਵਾੜੀ ਕਸੀਦਾ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ 
ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕੱਛ ਦੇ ਕਸੀਦੇਂ ਨੂੰ ਭਰਤ ਜਾਂ ਕਨਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਨਬੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ । ਭੁਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸੀਢਿਆਂ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਜੰਜੀਰੀ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੜ ਕੇ ਸਾਟਨ, 
ਫੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਕਰਕੇ ਸਫੈਂਦ, ਕੇਸਰੀ, ਕਾਲੋਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਠੀਆਵਾੜੀ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਮੁਰਮੁਰੇ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋ" 

ਹੌਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ, ਚੁੰਨੀਆਂ, ਚੌਲੀਆਂ, ਲਹਿੰਗੇ 

ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਝੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ . 

ਬਾਰੀਕੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ--ਇਹ ਸਫ਼ੈਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਲਮਦ ਤੇ ਸਫ਼ੋਦ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਸੂਤੀ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਖ਼ਨਉ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ'ਦਰ 

ਹਨ । ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ 

ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਡੰਡੀ ਟਾਂਕਾ, ਹੱਥ-ਬਖੀਆ (ਬੈਕ 
ਸਟਿੱਚ) ਮਰੋਂੜੀ ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਟਾਂਕਾ ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਜਾਂਢੇ ਹਨ । 
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ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਇਹ ਇਕ _ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ 

ਕਸੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੋਂ ਲਖ਼ਨਵੀ' ਕ੍ੜਤੇ ਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਇਹ ਕੌਮ ਟੌਪੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਸੂਤੀ--ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੋਲਗਾਂਓ, ਧਾਰਵਾੜ 
ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਇਸ ਕਢਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ । ਕਸ੍ਹਤੀ ਵਿਚ ਕਈ 
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਦੀ, ਤੁਲਸੀ 
ਹਾਥੀ,-ਹਿਰਨ, ਮੌਰ, ਹੰਸ, ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੜ੍ਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਗਵੰਤੀ, ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਥੀ ਟਾਂਕੇ ਆਦਿ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । 

ਕਾਰਚੌਬੀ ਜਾਂ ਸਲਮਾ ਸਿਤਾਰਾ--ਇਹ ਕਢਾਈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ (1) ਜ਼ਰਦੌਜ਼ੀ ਅਤੇ (2) ਕਾਮਦਾਨੀ । ਜ਼ਰਦੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮ ਸਭ 
ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰਪੂਰ ਹੌੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਿਵੇ" ਕਲਾਬੱਤ੍ਰ (ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਟੀ 

ਹੋਈ ਤਾਰ) ਸਲਮਾ, ਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ (ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ 
ਹੋਏ) ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਹਾਥੀ ਅਤੇਂ ਘੌੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਲ, 

ਚੋਗੇ, ਕ੍ੜਤੀਆਂ, ਟੌਪੀਆਂ, ਆਸਣ, ਛਤਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ 

ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ੍ਰਟਾਂ, ਸ਼ਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ, ਬਨਾਰਸ, ਲਖ਼ਨਊ, ਪਟਨਾ, 
ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਦਰ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ 
ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 'ਕਾਥਾ' 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਪਸ ਵਿਚ ਸਿਉ” ਕੇ ਸ੍ਰਤੀ 
ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚੰਬਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ 
ਕਾਂਗੜਾ ਦੋ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ, ਰਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਦੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸੇ । ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੇ-ਮੂੰਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ 

ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, 

ਰਾਮਪੁਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕਟੱਵਰਕ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕ (ਪੈਚ 

ਵਰਕ) ਦਾ ਕੌਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਖ 

ਵਖ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਫੁੱਲ, ਪੱਤੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਕੱਟ ਕੇ 

ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਜੜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਕਸੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਰਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਲਡਰਸ (ਫ਼ਲੈਮਿਸ਼), ਇਟਲੀ, 

ਫ਼ਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈੱਡ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ 

ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਸਮੇ' ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ 
ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਫ਼ਰਾਂਸ--ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਸਲੀਬੀ ਯੁੱਧਾਂ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੌਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰ੍ਹ 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਉੱਪਰ 

ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾ 

ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਸੀਦੇ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ 

ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਤੰਬੂਆਂ, ਝੰਡੀਆਂ,ੰਨਸ਼ਾਨਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ 

ਅੰਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹ੍ਹੜਂ ਵਧੀਆ ਕਸ਼ੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
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ਕੱਛ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ 11ਵੀ` ਸਦੀ ਦਾ ਨਮ੍ਰਨਾ । 
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ਭਾਂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਦੋਜੀ ਕਸੀਦੇ ਦਾ 11ਵੀ” ਸਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ । 



19ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਪਫਸ਼ੀਅਨ ਕਸੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਨ ਫਾਂਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਟੈ । 
14ਵੀ` ੩ 16ਵੀ' ਤੇ ਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ) ਤੋ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਧਾ 

ਜਾਪਾਨੀ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ , 

ਰਸਮ ਅਤ ਸਨ 

ਇਕ ਨਮੂਨਾ । ਢੋਢਾ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਫਲੇਮਿਸ਼ ਕਸੀ ਸਦੀ ਦੋ ਮੁੱਢ 17ਵੀ' 



ਬ੍ਰ ਟਾਂਡੇ ੮ ਤੰ [ਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇ ਦਾ ਨਮ੍ਨਾ ਮਧ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਸੀ ਦੋ 

“ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

“ ਸਦੀ ਦਾ ਨਮਹਨਾ । 

18ਵੀਂ ਸਦੀ 

ਵਰਤੋ 

15ਵੀ 
੨ 

ਦੇ. ਦਾ 

ਨਸ੍ਹਨਾ । 

1 ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕਸੀ 
<< 

। ਕਸੀਦ ਦਾ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ 

ੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ 
੭ 

ਨਾਲ ਕੀ ਯ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਉਂਚਿਗ ਟਾਂਟ 
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ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਸ 
ਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਕੀਮਖ਼ਾਬ, ਮਖ਼ਮਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ 

ਤੋਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਰੋਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
!7ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੋ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ 
[ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਕਾਂਤੀ ਉਪਜ਼ੌਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹਟ ਗਿਆਂ 

ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । 19ਵੀ” 
ਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਢਾਕੇ (ਭਾਰਤ) 
ਤੀ ਮਲਮਲ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੌਸ਼ਾਕ 
ਰਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ । 

ਜਰਮਨੀ--ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਸੀਦਾ ਸ੍ਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ- 
ਤਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਤੋ ਬਾਅਦ 

ਹੁਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਸੀਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਤਾਅਦ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਲਈ ਵੱਡੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਾ 
। ਬਣਾਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ । ਘਰੋਲ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਨਾਲ 

ਹਢਾਈ (ਕਸੀਦਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ॥ ਮੌਟੇ ਤੇ ਵੱਟਵੇ' ਧਾਗੇ ਦੀ 
(ਢਾਈ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੌ 17ਵੀ' 
/ਦੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ । 18 ਵੀ" ਸਦੀ 

ਵਚ ਇਥੇ ਦਾ ਪਤਲੇ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ੈਦ ਕਸੀਦਾ 
ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰਾਂ, ਕਫ਼ਾਂ, ਸਕਾਰਫ਼, ਰੁਮਾਲ 

ਤੋ ਹੋਤ ਚੀਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ, ਸ਼ੇਰ, 

19ਵੀ? ਸਦੀ ਢੇ ਦਸ੍ਹਤੀ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ 

ਹਰਨ, ਤੋਤੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ 

ਮਂਦੇ ਸਨ । 

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਢਾਈ ਇਕ ਕਿਸਮ 

। ਲੋਕ-ਕਲਾ ਹੈ, ਜੌ ਕੌਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ 
7ਦਰਾਂ, ਪਰਦੇ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੋਗੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ (ਕਸੀਦਾ 
ਤੇ) ਹੋਏ ਕੌਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਬਲਾਉਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ 1 

ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੌ` ਵੱਖਰਾ 

। ਇਥੋਂ” ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਫੈਲਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੌਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੇ ਸੂਤੀ ਕਢਾਈ 

421. ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ 

ਦੇ ਐਪਲੀਕ (ਪੈਚ ਟਾਕੀਆਂ) ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਮਨਪਸੈਦ ਨਮੂਨੇ ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਗੁਲਾਬ 

ਅਤੇ ਟਿਉਲਿਪ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ । 
ਰੌਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 

ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੁਮੈਟਰੀਕਲ ਆਕਾਰਾਂ ਦੋ ਨਮ੍ਰਨਿਆਂ ਨੂੰ 

ਦਸੂਤੀ ਟਾਂਕੇ ਅਤੇ ਮੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ । 

ਬੁਲਗਾਰੀਆ--ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ 

ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਪੈੱਟਾ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਟ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਮੀਜ਼ਾਂ, ਪੌਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ _ਕਾਲੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ 
ਕਸੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਰੂਸ--ਰੂਸ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ਨਤੀਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 

ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਮੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ' ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਰੂਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੀਦਾ ਚਾਦਰਾਂ, ਐਪਰਨ 

ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ, 
ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ੋਰ, ਘੌੜੇ, ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ, ਮੌਰ, ਅੱਠਕੋਣੇ ਤਾਰੇ 

ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਪਰੋਕਤ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ੍ਣ ਰੂਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਟੌਪੀਆਂ (ਮਖ਼ਮਲੀ) ਅਤੇ 

ਪਰਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਪਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਕਢਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ (ਐਪਲੀਕ 

ਦੇ ਕੌਮ) ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਇਥੋ” ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਸਤਕਾਰੀ 

ਹੈ। 

ਇੰਗਲੰ'ਡ--ਇਥੇ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ” 

ਤੋਂ ਹੀਸੀ। 13 ਵੀਂ ਤੇ 14ਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਇਥੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੋਂ 

ਕੀਮਤੀ ਮੌਤੀਆਂ-ਜੜੋ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ 17ਵੀ” ਸਦੀ ਤੋਂ 

ਇਥੇ ਇਕ ਨਵੀ ਕਿਸ਼ਮ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਜੈਕੌਂਬੀਅਨ ਉਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ 

ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਨਮ੍ਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਦਰਖ਼ਤ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੇ ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਨਮੂਨਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈ'ਡ 

ਵਿਚਉੱਨਹਂਦੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸੂਤੀ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਪ੍ਰਚੱਲਤ?ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨਮ੍ਹਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ 

ਚਾਰਟ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ 

ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚ ਨਗੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ । 
ਸ. ਰ. ਅਮਰੀਕਾ--ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਖ ਵਖ 

ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਢਾਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। 20ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕੱਪੜੇ 
ਤੇ ਰੋਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਮੂਨਿਆਂ 

ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਹਾਰ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਹੌਰ ਕਈ 

ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਚੀਨ--ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ 

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਚੀਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਤੇ 
ਸਮੇ ਸਮੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਵੀ 
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ਪਰਸ਼ੀਆਂ (ਈਰਾਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ । 618 ਈ. ਤੋ 906 
ਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਤੌਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ 

ਉਸ ਸਮੇ” ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਈ 
ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇ” ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ 

ਨਵੇਕਲੇ ਹੀ ਹਨ । ਵਖ ਵਖ ਰੁੱਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ 
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ` ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੋਂ, 
ਵਾਲਹੈ'ਗਿੰਗ, ਪਰਦੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਆਦਿ । 

ਜਾਪਾਨ--ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਪਰ 7ਵੀ' ਤੇ 18ਵੀ' ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ 
ਦੀ ਚੋਗੇ ਵਰਗੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ 
ਸਨ । ਜਾਪਾਨ ਦੇ 17ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਨਮ੍ਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ, ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ, 

ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਲ-ਵਲੋਵੋ" ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 
ਕਸੀਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਸੌਨੇ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਰੋਸ਼ਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਟੋਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟਾਂਕੇ 
ਲਗਾ ਕੇ ਉਤੋਂ" ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 
ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦ੍ਰਜੇ ਨੂੰ ਕਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਿਆਂ 
ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਕਾਉਚਿੰਗ ਟਾਂਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਸਟਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੱਪੜੇ 
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਚਾਰ 

ਰੁੱਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਟਿਫ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਰੁੱਖਾਂ 
ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਰ 18ਵੀ” ਸਦੀ ਤੋ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 
ਵੀ ਕਸੀਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੌਟੇ ਹੋਣੇ 
ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 19ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਵਾਸਤਵਿਕ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਹੌ ਗਈ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਤੌਹਫ਼ਿਆਂ 

ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਬਸੂਰਤ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ 

। ਹੌਦਾ ਹੈ । 

ਉੱਨੀਵੀ` ਸਦੀ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਕਸੀਦਾ 

ਉਪਰੌਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ :--ਇਸਤਰੀਆਂ, 

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਤਕੀਆਂ (ਸਰ੍ਹਾਣਿਆਂ) 
ਦੇ ਉਛਾੜ, ਮੇਜ਼ ਪੌਸ਼, ਅੰਗੀਠੀਪੱਸ਼, ਗੱਦੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, 
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ਪਰਦਿਆਂ, ਪਾਲਤ੍ਰ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਬਲਦਾਂ) ਦੇ ਝੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟੋਗਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘਰੇਲ੍ਹ ਵਰਤੋ” ਦੇ 
ਕਸੀਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੌਰ ਗੁਵਾਂਢਣਾਂ ਆਦਿ ਤੋ 

ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦ੍ਰਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੋ” ਦੀਆਂ 

ਵੱਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਹਨ । ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਛਾਈ, 

ਵਦੀ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਰੁ ਮਾਲਿਆਂ, ਚਾ ਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 

ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਕਸੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਰੂਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋ" ਦੇ ਘਰੋਲ੍ਹ ਕਸੀਦਿਆਂ ਤੋਂ” ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਅਲੰਕਰਨ ਹ੍ੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 

ਖ਼ਾਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਖੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ 
ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਜਿਵੇ` ਚੋਗ, ਚੰਦੋਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ, ਗੱਦੀਆਂ, ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ 

ਵਗੌਰਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਗੋਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਸੌਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ 
ਕਾਰ- ਚੋਬੀ ਕਸੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ: ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 8 : 310; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 2 : 403 

ਕਸ਼ੀਰੀ : ਇਹ ਓਲੀਏਸੀ ਕੁਲ ਦੋ ਫਰੰਕਸਨਸ ਆੱਰਨਸ ਨਾਮੀ 
ਪੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੰਦੇ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਘਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ 
ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਲੀ 
ਵਿਚ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਪੰਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਣੋ ਦਾ ਵਿਆਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਮਿ. ਮੀ, ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੋਂ 

ਤਣੇ ਦੇ ਸੱਕ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 20-50 ਮਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਇਕ 
ਚੀਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਚੀਰਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋ 25-50 ਮਿ. ਮੀ. 
ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਿਸਾਉ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਣੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸੁੱਕਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਰੀ 
(2466੬ 20079 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ 

ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਸਾ ਦੋਣ ਨਾਲ ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕਸ਼ੀਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਲਕੌਹਲ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਸ਼ੀਰੀ 

ਵਿਚ 60-90% ਮੈਨਿਟਾੱਲ, ਫ੍ਰੈਕਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਦੀਪਤ ਗਲੂਕੌ- 
ਸਾਈਡ, ਮੈਨਿਨੌੋਟਰ'ਇਓਜ ਅਤੇ ਮੈਨਿਤਟੈੱਟਰੋਜ਼, ਮਿਚਉਸੀਲੋਜ ਅਤੇ 

ਬਰੋਜ਼ੇ ਅ ਦਿ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ `ਜੁਲਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 

ਸੁਆਦ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ̀  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਤੌ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ੀਰੀਆਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨਿਟਾੱਲ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । 

ਕਸੂਰ : 'ਜੁੱਤੀ ਕਸ੍ਹਰੀ' ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਨਵੇ ਬਣੇ 
ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਸ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ 
ਭਾਰਤ ਦੀ -ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਕਸਬਿਆਂ 



[ਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬ੍ਰਨਿਆਦ ਹਿੰਦੂ 
ਮਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਰੱਖੀ । ਕਨਿੰਘਮ 
ਅਨੁਸਾਰ 7 ਵੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਉਨਸਾਂਗ ਵੀ ਇਥੇਂ 
ਆਇਆ । 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸੀ । ਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਨਹੀ ਆਉਦਾ । 

ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ 

ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੌਤੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇ ਇਹ 

ਇਕ ਪਠਾਣ-ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਵਸਿਆ । ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਸਮੇ' ਕਸੂਰ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਸੈਨ 
1763 ਤੇ 1770 ਵਿਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 1794 ਵਿਚ 
ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਪਿਛੋ' 

ਸੰਨ 1807 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1867 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿਉ'ਸਪਲਟੀ ਦੌ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਗਮਿਤ 
ਕੀਤ' ਗਿਆ । ਕਸਰ ਵਿਚ 26 ਕਿਲੋਬੈਦ ਮਹੱਲੋਂ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ 
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਕਸੂਰ ਤੋ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਕ _ਰੇਲ-ਮਾਰਗ ਬਣਿਆਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ । 

ਸਰਹੱਦੋ' ਪਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੋਂ ਫ਼ਿਰੌਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 

ਰਾਹੀ` ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਥੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ, ਕਪਾਹ-ਵੇਲਣ, ਤੇਲ-ਕੱਢਣ, ਬਣਾਈ 

ਅਤੋਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 

ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਇਕ ਕਾਲਜ 
ਕਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--155,000 (1981) 

317 07" ਉ. ਵਿਥ.; 74” 27” ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. 13 : 248 

ਕਸ਼ੇਮੇ'ਦਰ : ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦ' ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸ਼ੀਮੀਰੀ ਕਵੀ ਸੀ । 
ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ 

ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸੇਂਦਰ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਤੰਤਰਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਭਿਨਵਗੁਪਤ ਤੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਨੰਤ (1028 ਈ. 1063-ਈ.) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 

ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਕਲਸ਼ (1063 ਈ.-1089 ਈ.) ਦੇ ਰਾਜ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ੇਮੋਂ ਦਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ । ਕਸ਼ੇਮੇ'ਦਰ 
ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ “'ਸਮਯਮਾਤਰਿਕ' ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 1950 'ਈ. ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਅੰਤਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਚਰਿਤ` ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ 
ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ, 1066 ਈ. ਹੈ । 'ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਚਰਿਤ' ਇਸਦਾ ਮਹਾਂ 
ਕਾਵਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣ੍ਹੰ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ 
ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਕਸ਼ੇਮੇਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੋਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 

ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ 
ਨੇੜਿਓ' ਹੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ 1 ਆਪਣੇਂ ਸਸੋ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ 

ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿਤਾ 

ਅਤੇ. ਇਸੇ ਮਨੌਰਥ ਦੀ ਪੂਜ਼ਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 
ਲਿਖੀ । 

423 ਕਸੇਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਕਸ਼ੋਮੇ'ਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ । 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਏ ਦਾ 

ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਵਿਅੰਗ ਕਥਾ ਸਬੰਧੀ 

ਇਸਦੀਆਂ ਦੌ ਸੁੰਦਰ ਕਿਰਤਾਂ 'ਨਰਮ ਮਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ੋਪਦੇਸ਼' ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੌ. 3 : 312. 

ਕਸੇਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੌਚਕ ਤੋਂ ਸਰਬੰਗੀ 
ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਾਰਚ, .1928 ਈ. ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ 

ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ । ਕਸੋਲ ਅਜੇ 

ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 

ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ 

ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ 

ਕਰ ਗਿਆ । ਵਿਦਿ= 

ਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਇਸਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ 

ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ 
ਲਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ _ਦੀ 

ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਵੱਲ 
ਰਿਹਾ । 

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ - . 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਗਾ । 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ । 'ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ', 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 
`ਤੇ ਵਿਕਾਸ', 'ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰ. 

ਕਸੇਲ ਨੇ ਚੌਖਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ । 196% ਤਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ 

ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋ" ਕਿ ਅਚਨਚੋਤੀ 

ਇਸ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੈਤਰਹੀਣ ਕਰ 

ਦਿਤਾ । 

ਇਸ ਲਾਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਆਲੌਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 
ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਮੌਲਿਕ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰ੍ਰੰਕੇ ਵਹਿਣ 

ਕਵਿਤਾ, ਨਿਬੰਧ ਤੇ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨ” ਦੇ ਸਫੁੱਟ ਸੌਮੇ ਬਣ 

ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਹਿਰਤਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-- .._ 

(1) ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ (ਸੰਪਾਦਤ) (3) ਹਿਮਾਲਾ- ਦੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਤ 

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ (ਸੰਪਾਦਤ), (3) ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਦਕਾਰ (ਆਲੋਂ- 

ਚਨਾ), (4) ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਨਿਤਿਆਨੰਦ-ਅਨੁ ਵਾਦ), 
(5) ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਵਰਿਆਮ _ਸਿੰਘ- 

ਅਨੁਵਾਦ), (6) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947-60) 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, (7) ਟੈਗੌਰ ਦੇ ਚੌਣਵੇ" ਨਿਬੰਧ 

(ਅਨੁਵਾਦ), (8) ਅਨੰਤ ਦਰਸ਼ਨ (ਟਰਾਈਨ-ਅਨੁਵਾਦ), (9) ਇੰਦਰ 
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ਧਨ੍ਸ਼ (ਮੌਲਿਕ ਨਿਬੈਧ), (10) ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ), (11) 
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਸ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਬਨ (ਨਾਵਲ), (12) ਤ੍ਰੋਬੀ ਦੀ ਤਾਰ 
(ਸੰਪਾਦਤ) ਅਤੇ (13) ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਪੂੰ. ਕਸੇਲ ਨੇ 
ਪ੍ਰ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ (ਰਾਜ ਹੰਸ), ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ 
(ਸਮਾਲੌਚਨਾ), ਲੰਢੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ, ਚਤਨ ਛੋਹ, ਦਸ ਗੁਰੂ 
ਦਰਸ਼ਨ (ਅਨੁਵਾਦ-ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ) ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ । 

ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੌਣ ਪਿਡੌ` ਇਮ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 
ਇਸਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ-ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੈਗ ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ 

ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ 
ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 37 ਮਾਰਚ, 1968 

ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋ' ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ । 
ਜਨਵਰੀ 1975 'ਵਿਚ ਕਸੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 

ਲੈ.ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਇਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੋਂ ਪੜ੍ਹਾ- 

ਉਣ ਦੀ ਸੋਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਸੈੱਟ ਲਈ । ਕਸੇਲ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੌਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਕਈ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 

ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ । 
ਹ, ਪੁ.--ਧੈ, ਸਨ, ਸਾ. 

ਕਸੋਲੀ : ਕਸੋਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਇਕ ਪਹਾੜੀ 
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ । 1866 ਡੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 

ਸਤਹ ਤੋ” 1931 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਕਾਲਕਾ ਤੌ 

ਇਹ ਲਗਭਗ 1220 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਇਹ 14 

ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸਿਹਤ ਆਫ਼ਜਾ 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ । ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਥੇ 
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਸੌਲੀ ਤੋ 5 ਕਿ. 

ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੋਂ ਤੇ ਸਨਾਵਰ ਵਿਖੋ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 
ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਕਸੋਲੀ ਦਾ ਪੈਸਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 1901 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਜਿਥੇਂ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਰੌਗੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਇਥੋ” 

ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ 
ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--3,758 (1971) 
305 53“ ਉ. ਵਿਥ.; 76” 58 ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰ, ਗ. ਇੰਡ. 15 : 68 

ਕਹਾਣੀ : ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਦ ਜਾਂ ਪਦ ਵਿਚ ਰਚੀ ਵਾਰਤਾ 
ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਆਧੁਨਿਕ 
ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਗਲਪ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਲਘੂ-ਕਥਾ 
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦ ਅਡੋ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ ? 
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ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਕਠਨ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, 

ਕਹਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਦ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਪ=-ਬੀਤੀ ਆਖਣ ਤੇ ਜੱਗ-ਬੀਤੀ 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੌ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ । ਆਦਿ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਘੱਲਾਂ, 

ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਵ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ, ਪਰਾਸੋਰੈਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ 

ਕਥਾਵਾਂ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੌਤਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, 

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿ੍ਸ਼, ਜਿੰਨ, ਭੂਤ, ਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਨੌਰ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ 

ਸਬੈਧ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ' ਜਿਵੇ' ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੌਦਾ 

ਗਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ । ਕਿਉਕਿ ਵਾਰਤਕ ਦਾ 

ਜਨਮ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸੀਨਾ 
ਬਸੀਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਚਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ । ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕਹਾਂਣੀ 

ਬੜੇ ਲੌਮੋ ਸਮੇ" ਪਿਛੋ ਆਈ ਹੈ । 
ਸਾਹਿਤਕ ਖੌਜ ਅਜੇਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸਬ੍ਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋ 

ਲਿਆ । ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਾੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ 'ਈਸਪ ਫ਼ੌਬਲਜ਼' ਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼' ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉ ਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਕ _ਵਿਚਾਰ-ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਸੀਹ 

ਦੇ ਜਨਮ ਤੌੱ' ਕੋਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਆਂਪਸ ਦੋ ਪੁੱਤਰ 
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲਪਰਚਾਵਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇਂ ਹੁੰਦੇ 

ਸਨ । ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੌਮਰ ਨੇ 'ਇਲੀਅਡ' ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ; 

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਅਲਫਲੋਲਾ'; ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਰਾਮਾਇਣ', 'ਮਹਾਭਾਰਤ', 

'ਪੰਚਤੰਤਰ', 'ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼', 'ਸਾਹਿਤ-ਸਾਗਰ', ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਤਕ 

ਕਥਾਵਾਂ ਤੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਅੰਜੀਲ (ਪੁਰਾਤਨ 
ਤੋਂ ਨਵੀਨ) ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ 1 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ । 

19ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਛੋਟੇ ਨਾਵਲਾਂ ਜਾਂ 

ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ 
ਲੇਖਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇ" ਮੌੜ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇ ਆਧੁਨਿਕ 
ਵਿਸ਼ੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੁਰਗਨੇਵ ਅਤੇ ਦਾਸ= 

ਤੋਵਸਕੀ ਹਨ । ਟਾਲਸਟਾਇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ 

ਕੀਤਾ । ਟਾਲਸਟਾਇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੈਖੌਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਅਤੇ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਆਇਆ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੌ` ਵੱਧ 

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾ= 

ਇਆ ਹੈ । 

ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਰੌਮ ਪਹੁੰਚੀਆਂ । ਯੂਨਾਨ 
ਅਤੋਂ ਰੌਮ ਦੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾ ਮਿਆਂ 

ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਰਹੀ । ਪ੍ਰਾਣੇ ਕਥ! ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ 
ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਲਫਲੈਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਜਿੱਧ ਹੈ । ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਥਾ ਦੇ 
ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਛੋਫੇ ਨਾਵਲ ਲੋਖਕਾਂ ਦਾ 

ਮਫੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਯੌਗਦਾਡ ਸ਼ੀ । 19ਵੀਂ" ਸਦੀ ਢੇ ਪ੍ਰਾਫੰਭ ਤਕ ਕਥਾ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਸਾਹਿਤ ਛੋਟੇ ਨਾਵਲਾਂ ਜਾਂ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਲਤ ਰਿਹਾ । 
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਾਫਮਾਨ, ਜੈਕਬ, 

ਗ੍ਰਿਮ ਅਤੇ ਟੀਕ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਰਫਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਂਥਾਰਨ; ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ 
ਮੇਰੀਮਿਏ ਅਤੇ ਬਲਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਕਿਨ ਆਦਿ ਨੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ 
ਲੌਖਕ ਨਿਕੌਲਾਈ ਗੋਗੋਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਐਡਗਰ ਐਲਨ ਪੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੌਗੌੋਲ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੰ 
ਰੌਮਾਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੋ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ । 
ਪੰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੌਮਾਂਸਕਾਰੀ ਰਹੱਸ, ਅਲੌਕਿਕਤਾ, 
ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਉਸ ਅਨ੍ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੌਣਾ 
ਚਾਹੀਦ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਵਲ ਨਾ' ਹੌਵੇ । ਰ੍ ੍ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ 
ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ । ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨੌ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧਨਿਕ 
ਕਹਾਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੌਚਿਕ ਵਰਟਨ ਹੀ ਨਹੀ 
ਸਗੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਹੈ । ਰ੍ 

ਪੰ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਦਲੌਅਰ, ਫਲਾਬੋਅਰ ਅਤੇ ਚੌਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋ ਵਰਣਨਯੋਗ 
ਹਨ । 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਮੌਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਢੇ 
ਚੌਖੋਵ 19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਗਾਂ 
ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਦਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਢੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇ" ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਨ । ਚੈਖੋਵ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।” ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੌਹਾਂ 
ਡੇ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ । 

ਪੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ _19ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਲਵਿਲ, ਓ' ਬਰਾਇਨ, ਬਕੈਟ ਹਾਰਟ, ਐੱਬਰੋਜ਼ ਬੀਅਰਸ, 
ਸਾਰਾ ਓਰਨ ਜਿਵੇਂਟ, ਮੇਰੀ ਬਲਿੰਕਸ ਫਰੀਮਨ, ਓ' ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕ ਲੰਡਨ 
ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਜ਼, ਥੀਉਡੋਰ ਡਰੈਜਰ, ਸਟੀਫਨ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀਂ 
ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ' ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਅਨ੍ਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੰ 
ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ । -. 

ਇੰਗਲੈ'ਡ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ 
ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਪੋ ਅਤੇ ਮੌਪਾਸਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੀਵੈਨਸਨ 
ਤੇ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । 
ਏਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਿੰਗ, ਜਾਰਜ ਮਰ, 
ਮਾਸਕਰ ਵਾਈਲਡ, ਵੈਲਜ਼, ਜੇਮਜ਼, ਕਾਂਨਨ ਡਾਇਲ, ਕਾਨਰਾਡ, ਪੋ 
ਹੈ. ਵੱਡਹਾਊਸ, ਗਾਲਜ਼ਵਰਦੀ, ਬੈਨੈਟ, ਮੱਮ ਆਦਿ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਦੇ 
ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਰੌਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 
ਵਕਾਸ ਹੋਇਆ । 

ਵੀਹਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਯ੍ਰਰਪ ਅਛੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ 

%$3. ਕਹਾਣੀ 

ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌ ਅਤੇ ਓੱ ਰੈਨਰੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਥਾਨਕ 

ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਜਾਇਸ, ਕਾਨਰਡ, ਕੈਂਥਰੀਨ 
ਮੈੱਸਫ਼ੀਲਡ, ਟਾਮਸ ਮਾਨ, ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਐੱਡਰਸਨ, ਕੈਥਰੀਨ ਏਨ ਪੌਰਟਰ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥ- 
ਵਾਦ' ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੌਢੀ ਗੌਰਕੀ ਸੀ । ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ- 
ਕਾਰਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੌਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ-ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ 
ਚਿਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ 

ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਪੱਛਮ 

ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮੌਪਾਸਾਂ, ਚੈਖੋਵ, ਤੁਰਗਨੇਵ, 

ਟਾਲਸਟਾਇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 
ਹੋਏ। ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਸਨੇ 
ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੈਦਰ ਚਣੋਪਾਧਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ 

ਕੌਟੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ 

ਦੀ ਉਪਜ ਵੀਹਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਐਸ. ਐਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ 'ਵੈਦ' ਨੇ ਕੁਝ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈ 
ਧਾਰਮਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੰ” 
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਸੋਂ ਸਮੇ' “ਪ੍ਰੀਤਮ' 
ਤੇ 'ਫੁਲਵਾੜੀ' ਰਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀਂ, 

ਸੂ. ਬਲਫੌਤ ਸਿੰਘ ਚਤਰਥ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, ਸੁ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸ, ਸ੍ਰ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾ. 

ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੰ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ 
ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਰਹੀਆਂ । ਉਸ ਸਮੇ" ਦੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ 

ਗੜਗੱਜ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਗ 
ਸੰਘ, ਡਾ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਂਦਿੱਤਾਂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਸਨ । 

ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੈ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਗਤੀ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਅਣਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਣਗਣਿਤ ਰ੍ਰਪ ਅਤੇ ਅਣਗਣਿਤ ਪਰਯੌਗ 

ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਪ੍ਰਰ ਕਈ) 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨ' ਨੂੰ ਤਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 

ਰਖਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

(ਉ) ਪਹਿਲੋਂ ਪੌਚ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੇਖਕ; 
(ਅ) ਦੂਜੇ ਪੋਚ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੰਢ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ 

(ਏ) ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਚ ਢੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ" ਪ੍ਰਯੋਗਕਾਰ 
ਪਹਿਲੇ ਪੋਚ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਦ= 

ਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀ” ਸਗੌ” ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਕ 
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ" ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ' ਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗ੍ਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 
ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਗ੍ਰਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਡਾਕਟਰ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ 

ਸਿੰਘ, ਨੌਰੌਗ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਛਬਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਤੇ 
ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਛ ਆਦਿ ਰਨ । 
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ਡਾਕਟਰ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੁੱਧੀਵੇਤਾ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ 
ਹੈ ਉਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਘੋਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ 
ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਰਜਨ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ- 

ਜਣਹਾਰ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ 

ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਉਸਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਕਾਰ ਹੈ । 
'ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ', 'ਪਰਾਂਦੀ' ਤੇ 'ਰੌਗ ਤਮਾਸ਼ੇ' ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 

ਹਨ । 
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 'ਮੁਸਾਫਰ' ਦੇਸ਼ ਭਾਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ- 

ਵਾਦੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀ- 
ਕਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁੰਗ ਭਾਵੇ" ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਪਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾ ਯਥਾਰਥ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ ਜੌ ਬਹੁਤ 

ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

` ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ_ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 
ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਠਨ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੋ ਗਏ ਹਨ । 'ਗ੍ਰਟਾਰ', 

'ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੋ ਬੋਟ', 'ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨ-ਯੌਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਹਨ । ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 'ਮੁਸਾਫ਼ਰ' ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 'ਦਰਦ' ਕਰਤਾ 'ਆਸ ਤੇ ਤੌਦ' ਨੇ ਵੀ 
ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਸ਼ੇ ਤੌ 
ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ । ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ 'ਭੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, 'ਬੋਝਲ ਪੰਤ' , 
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੂਹ' ਤੇ 'ਬ੍ਹਹਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ' ਰ੍ਰਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ 
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ । ਪੇਡ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਚਿਤਰਨ ਵਿਚ 

ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ 1 

ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕ੍ਝ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, 

ਗ੍ਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆ- 
ਰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋ" ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ 

ਹੌਰ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਲੇਖਕ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 
:'ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਵਾਇਆ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 1942 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 

ਨੇ 1927 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰਖੜੀ' ਛਾਪੀ ਤੇ 1934 

ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਹੰਝ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹਾਰ' ਛੁਪਵਾਇਆ । ਇਸ ਤੌਂ` ਪਿਛੋ 
1936 ਵਿਚ 'ਸੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰ', 'ਮਿਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ' 1937 ਵਿਚਅਤੇ 
1940 ਵਿਚ 'ਠੰਡੀਆ ਛਾਵਾਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ- 
ਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹਨ ! ਉਹੀ ਮਨੌਰਥਵਾਦ, ਉਹੀ ਮਧ 
ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਂਤੇ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਭਾਈ= 

ਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰ, ਉਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਉਪਭਾਵਕਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਰਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਰ ਮਨੁਖਵਾਦ ਹੈ । ਇਹ 
ਮਾਨਵ ਦੀ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਝੌਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਆਰਥਕ ਕਠਨਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ- 
ਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਘਾੜਦਾ,ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਰੋਲ 
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਲਈ 

ਘਟ ਥਾਂ ਹੈ । 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲ' ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧ ਕਹਾਣੀਕਾਜ਼ 

`ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼` 

ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਸੀ' 1913 ਤੋ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ 

ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ! 1947 ਤੋਂ” ਪਿਛੋ ਇਸਨੇ 'ਭਾਬੀ 

ਮੈਨਾ','ਨਵੇ ਖੰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ', 'ਸ਼ਬਨਮ”, 'ਆਖਰੀ ਸਬਕ', 'ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ 

ਪਹਿਰੇਦਾਰ' ਤੇ 'ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ' ਆਦਿ ਕਹਾਣੀ 
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਲੇਖਕ ਕੌਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦ੍੍੍ਸ਼ਟੀਕੇਣ, 

ਭਾਵਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਸਕ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੰਢ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਆਦਿ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇਂ 

ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੌ ਧਰਤੀ ਤਕ ਯਥਾਰਥ- 

ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਹਾਣੀ ਸੋਗ੍ਰਹਿ 'ਕੁੰਗ ਪੇਸ਼ , 
ਸੋਨਾ ਗਾਚੀ' ਤੇ 'ਦੇਵਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ' ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਦ੍੍੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਅਗ਼ਾਂਹ-ਵਧੂ ਅਤੇ ਚੇਤੌਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬੈਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੌਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰੌਲ ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਹੀਦ' 

ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਸ-ਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ 
ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋ ਵੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸੋਸ਼ਤਾ 
ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਹਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਹਸਦੋ ਹੈਝ੍ਹ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਿਆ 
ਸੀ। 

ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । 

ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵਿਚੋ ਦੁਖ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੌਕ ਹਨ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਦੁਖ-ਸ੍ਖ' ਅਤੇ 'ਦੁਖ-ਸੁਖ ਤੋਂ 

ਪਿਛੋਂ ਛਪੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰਨ ਸੂਝ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੌਂ ਪਿਛੌ` ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਖ ਵਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਛਪੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਖਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਉਸ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ', 'ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ', 'ਨਵਾਂ ਰੰਗ, 

'ਸਭ ਰੰਗ' ਅਤੇਂ 'ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ' ਆਦਿ ਹਨ । ਰ੍ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ 'ਦਿਲਬਰ' ਦੇ 'ਹਲ੍ਹਣੇ', 'ਝੱਖੜ', 'ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ' 
ਅਤੇ 'ਕ੍ਰੋਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇੱਡ੍ਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੰਗ ਵਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ 
ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤੇ 

ਭਾਵਕ ਹੈ ਭਾਵੇ' ਸ਼ੈਲੀ ਉਤਨੀ ਸੈਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀ" ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਖਦੀ ਹੈ । ਸੋਹਣ 

ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਕਰਤਾ 'ਕਦਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ .ਨਿਜੀ 

ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਰੁੰਗੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਸ 

ਤਵਿਕਤਾ. ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਦਿਲਬਰ, 

ਨਾਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂਜੀ ਸੰਵਰੀ ਹੈ । 

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰੰਢ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 
ਡੇ ਉਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੇਖ, ਦੁੱਗਲ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਆਰਥੀ, ਵਿਰਕ 

ਸਭ ਉਚੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਚੌਖਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਵਾਂਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਲ੍ਕਰਣ 
ਨਹੀ” ਕਰਦੇ ਸਗ” ਮੌਲਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ 
ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੱ 
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰੰਗ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ 
ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਕੇਰੀ ਤੇ ਹੰਢੀ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਚ ਫ੍ਰਾਇਡਵਾਦੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ 
ਅਗਰਗਾਮੀ ਹੈ । ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾ- 

ਣੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਉਲਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਆਦਲੇ ਢੋਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਰੌਚਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾ ਇਡਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ 
ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ 
ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੈਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ । 'ਕਲਾ-ਸਮਾਜ ਲਈ' 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਈ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀ ਰਖਦੀ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਰਣਨ 
ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈ“ਦਾ ਹੈ । 

ਸੇਖੋਂ ਭਾਵੇ" ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ 
ਨਹੀ" ਪਾਉ”ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਭ੍ਰਤ-ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ" ਟੁੱਟ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ 

ਉਤੇਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਅਗੇ ਤੁਰਦੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਮਾਚਾਰ', 'ਕਾਮੇ ਤੇ ਯੋਧੇ', 

'ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ” ਤੇ 'ਅੱਧੀ ਵਾਟ' ਆਦਿ ਹਨ । ਇਹ ਬੰਧਿਕ ਸੂਝ ਦਾ 
ਲੌਖਕ ਹੈ । 

'ਵਿਰਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਤਿਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ,ਚਾੜ੍ਨ ਵਾਲਾ 

ਇਹ ਲੇਖਕ ਇਕੋ ਧਰਾਤਲ ਤੌ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 
ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ-ਮਨ ਇਕ ਸੋਚ ਵਿਚ 

ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਬੇਨੇ 

ਇਸਦਾ ਸ੍ਰਰ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਬੰਨੇ ਦੁੱਗਲ ਵਰਗੀ 
ਕਲਾਤਮਕ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਰਕ ਨੇ 'ਛਾਹ ਵੇਲਾ”, 

ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ', 'ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ', 'ਗੋਲ੍ਹਾਂ', 'ਨਵੇੱ' ਲੌਕ' ਆਦਿ 
ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿਤੇ ਹਨ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ 1947 ਤਕ ਤਾਂ ਵਧੇਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਹੀ ਜਾਣੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਇਸ ਨੇ ਗਲਪ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ 
ਅੰਦਰਲੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਅਨਭਵ ਤੋ ਵਾਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਂ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕਿਆਸੇ ਸੁਤੌਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ 
ਮੌਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮੌਗਦੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 'ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ', 'ਪੰਜੇ- 
ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਸੜਕ', 'ਅਜਨਬੀ', 'ਜੌਗਲੀ ਬੂਟੀ' ਆਦਿ ਇਸ ਲੇਖਿਕਾ ` 
ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । 

427 ਕਹਾਣੀ 

ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ. ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ 
ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੋਰੇ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰਾ ਇਡਵਾਦੀ' 
ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਾਜਕ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਪਾਤਰਾਂ 

ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲੋ” 
ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀ" ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੋ ਆਮ ਲੇਖਕ ਨਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਥਾਰਥ 

ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਅਤੇ ਨਗਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈੱ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 
'ਗੁਲਾਬਾਨੋ', 'ਮਹਿਕ ਦੀ ਮੌਤ', 'ਬੁੱਤਸ਼ਿਕਨ' ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । 

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਘਰ 
ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ 

ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 

ਅਤਿ ਨੈੜੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚੋ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਵੇ" ਕਿ 'ਪ੍ਰੀਤਾਂ 

ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ", 'ਤੌਟਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ', 'ਦਿਲ ਤੋਂ" ਦੂਰ', 'ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਖ', 'ਸੋੱਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ', 'ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਾਗ਼', 'ਦਰੌਪਦੀ ਦਾ ਦੌਸ਼', 

ਅਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੀਤਦੀ ਗਈ" ਪੰਜ!ਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ । 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀ 

ਲੇਖਿਕਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ 'ਟਿਵਾਣਾ' ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ 
ਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੀਖਣ 

ਅਨਭਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੈ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ 
ਵੱਲ-ਵਲੇਵੇ' ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਣ ਲੈਣ 
ਵਾਲੀ ਲੇਖਿਕ” ਹੈ 1 

ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ 

ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਡੁਲ੍ਹੋ ਬੇਰ' ਤੇ 'ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ” ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਕੌਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ 

ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਦ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾ ਰਚ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰ੍ਹਲਾ ਕਰਤਾ 'ਜੌਜਾਲ', 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ' ਤੇ 'ਰੂਪ 

ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ” ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਵਲ ਕਰਤਾ 'ਰ੍ਰਪ ਦੇ ਰਾਖੇ' 'ਕੌਡੇ , 
'ਸੈਧ੍ਰ' ਆਦਿ, ਦੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਤਰ-ਨਿਖੇੜ 

ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ । 'ਕੰਵਲ' ਪੇਂ ਡਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 'ਨਰ੍ਹੂਲਾ` 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ । 

ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਵਣ ਤੇ ਕਰੀਰ' ਅਤੇ “ਕੱਚੀਆਂ 

ਅੰਬੀਆਂ' ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰਾਇਡਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ 
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀ ਇੰਨ-ਬਿੰ ਨਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਐਦਰਲੋਂ ਮਾਨਸਕ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਘਾੜ ਵਿਚ ਬੜੀ 

ਸਫਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੋ” ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਰੀਕ ਪ੍ਰਗਤੀ- 
ਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਲਿੰਗ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਸੈਕੌਚ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰਚਰਨ ' 
ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਉਲਾਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 

ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕ੍ਰਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੈਤੇਖ 
ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਵੀ ਆਉਦੇ ਹਨ । 'ਵਿਰਕ' ਕੇੱ'ਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਡ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 



ਕਹਾਣੀ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ । ਵਿਰਕ' ਦੀ ਪਕੜ ਬੌਧਿਕ, ਤਾਰਕਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ 

ਹੈ ਤੇ ਧੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ । 'ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ' ਤੇ 'ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ' ਧੀਰ 
ਢੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । ਇਸ.ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਅਸਪਾਤ 
ਵਰਗੀ ਨਿਗਰ, ਲਚਕ-ਰਹਿਤ ਪਰ ਸਾਹਸਪੂਰਨ ਹਦ ਤਕ ਹਡ ਮਾਸ ਦੇ 
ਸਾਖਿਆਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਕਾਰਾਂ ਵਿ ਚੋ' ਮਟਿ ਦਰ ਸਿੰਘ 
ਸਰਨਾ ਕਰਤਾ 'ਸ਼ਗਨਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ', 'ਪੱਥਰ ਦੇ ਆਦਮੀ', 'ਵੰਝਲੀ ਤੇ 

ਵਿਲਕਣੀ', 'ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ` ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਉੱਘਾ 
ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਾਵਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਖਮ ਸ਼ੈਲੀ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ 

ਕਲਪਣਾ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆ= 

ਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖਰੇਂ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੰਨ੍ਹਣ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਚੌਖੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 

ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੁਣਾਰਸ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ 
ਅਮਿਟ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਲ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਜੌ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਨ 
ਖਰ ਇਸਦੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਪਾਤਰ ਕਈ 

ਵਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀ ਜਿਤਦੇ , ਸਗੋ ਹਾਸੋ ਜਿ ਹੋ 

ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ । 

ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ 'ਦੇਸ ਵਾਪਸੀ', 'ਨਵੀ' ਰੁੱਤ', 'ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 

ਮਹਿਕ” ਤੇ 'ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ” ਆਦਿ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ 

ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋ ਇਆ 
ਫੈ । ਨਾਟਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਵਿ ਮਈ ਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।- 

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦਾ 
`ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ 

ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
-ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ-ਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਗੌਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਕਬਰ ਪੁਟ” 'ਸਿਪ ਤੇ ਸਾਗਰ' ਦੀ 

ਢੌਤੰਨਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ 

ਤਕਨੀਕ ਬੜੀ ਵਿਵਿਧ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਹੈ । ਨਵੇ ਪੌਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਜਾਨ 
ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲਾਮਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ 'ਸਿਪ ਤੇ 

ਸਾਗਰ' ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾ-ਸੰਪੰਨ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਕਰਤਾ 'ਮਹੀ'ਵਾਲ', 'ਕੌੜੋ ਘੁੱਟ', 'ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 
੨੩ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਨ', 'ਸਲਾਮ', 'ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ' ਮਨੌਪੱਵਗਿਆਨੌਕ 

ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕ ਮਨੋ- 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼-ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਛੌਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 
ਉਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਦ੍ਰ ਅਸਰ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।. 

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਨੇ 'ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫ਼ਰਸ਼', 'ਪਰਭਾਤ ਕਿਰਨਾਂ', 

“ਭਗਵਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਣਾ ਪਿੰਜਰ' ਆਦਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਦਿਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪ-ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ 

ਬੌਧਿਕ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨਯੌਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਸਕਿਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ 
ਉਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੰਫ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੜਾਵੇ ਪੌਲ ਤੌਂ ਪਰਦਾ ਚਾਕ 
ਕਰਨ ਤੇ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਰਬੈਸ 
ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । 

'ਚੀਕਾਂ', 'ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਣੀ” ਤੇ 'ਇਕ ਰਾਤ ਪਰਭਾਤ' ਉਸਦੇ ਕਹਾਣੀ 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਲ । ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਵੇਗਵਾਲ 
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ਸ੍ਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਰੋਂ ਨਾਲ ਜੌੜ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਤਾ 'ਪਾਪ ਪ੍ਰੰਨ ਤੋ” 

ਧਰੇ, 'ਵਰ ਤੋ ਸਰਾਪ', ਤੇ 'ਭਰੇ ਮੋਲੇਂ ਵਿਚ' ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕਰਤਾ 

'ਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ, 'ਖੁਸ਼ਬੋ' ਆਦਿ ਦੌ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ ਤੇ ਢੈਗ ਹੈ । 

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਬਾਂਗੀ ਲੇਖਕ ਹੈ । ਭਾਵੇ” 

ਨਾਂਟਕ ਕਲਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਵਿਚ 

ਵੀ ਉਹ ਪਿਛੇ ਨਹੀ' ਰਿਹਾ । 'ਲੀਰਾਂ', 'ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ' ਤੇ 'ਮੇਲੇਂ 

ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਕਹਾਣੀ 

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਪਭਾਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 1 

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਕਰਤਾ 'ਪੀੜ ਪਰਾਈ', ਗੁਲਵੰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ 

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੁਲ' ਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਬਾਹਲਵੀ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗਕਾਰ ਕਹਾਣੀ 

ਲੇਖਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ, ਬਲਦੇਵ 

ਬਲ__ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰਮਾਨੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, 

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀਤ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੌਰ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਜਤਨ 

` ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਨਿਮਨ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ 

ਸੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੌ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਰੈ ਸਗੋ 

ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ । ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੌਢਾ 

ਮੇਚਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 'ਕਲਾ-ਕਲਾ ਲਈ' ਜਾਂ ਕਲਾ 

ਸਮਾਜ ਲਈ' ਦੇ ਪਰਖ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੌਰ ਕੇ ਕਹਾਣੀ-ਰਹਿਤ ਕਹਾਣੀ, 

ਵਲਵਲਾ, ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ 

ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੌਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾਂ 

ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੜਕਣ ਹੈ, 

ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੋਧ, 

ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਗੁਰਚਰਨ ਭੀਖੀ, 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਜਰਨੈਲ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਵੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ 

ਸਿੰਘ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ., ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੌਸ਼, ਸੁਖਜੀਤ ਭੱਠਲ, ਗ੍ਰਮੌਲ 

ਮਡਾਹੜ, ਕੇ. ਐਲ. ਗਰਗ, ਗੁਰਵੇਲ ਪੰਨੂੰ, ਲੋਚਨ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ 

ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਯੌਗ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਨ੍ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ 

ਵਿਚ ਰਚਾ ਕੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋ 

ਮਿੰਨੀ-ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈ ਕੀਂਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਾ ਆਉਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤ੍ਰ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ, 

ਜੋ ਇਕੋ ਵਾਰ `ਚੌਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 
ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੈਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ 

ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਥੁੜ-ਕਾਲੀ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜਗਜੌਤ, 'ਸਿੱਧ੍ਹ 

ਦਮਦਮੀ', ਸੁਲੱਖਣ ਮੀਤ, ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਇਲ, ਕੇਵਲ 

ਅਜਨਬੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਤਵਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, 

ਨਰੇਸ਼ ਕੌਹਲੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਂਧੀ ਨਨਕਾਣਵੀ, ਪਰਮਜੀਤ 
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ਮੁਸਾਫਿਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਬਿਪਨ ਗੋਇਲ, ਬਲਜੀਤ 
ਸੈਨੀ, ਮਿਸਿਜ਼ ਮਨਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਮੱਕੜ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਨੋਗੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੌਗ ਹਨ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਕਰੜਾ 'ਅੱਗ 
ਤੇ ਪਾਣੀ' ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਕਰਤਾ 'ਹਸਦੀ ਦੂਨੀਆਂ', 'ਮਿਠੀਆਂ 
ਪੀੜਾਂ, 'ਗੁੜ੍ਹਤੀ', 'ਤੁੱਥ ਮੁੱਥ' ਅਤੇ 'ਅਧੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਾਂ' ਤੇ 
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ 'ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ', 'ਮਾਂਗਵੇ' ਖੰਭ' ਤੇ 'ਮੇਰੀ 
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤ' ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ" ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਕਟਾਖਮਈ ਹਾਸ ਰਸ 
ਦੇਣ ਦਾ ਸਫਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਡ੍ਘੇ ਯਥਾਰਥਕ ਅਨ੍ਭਵ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਅੰਗ 
ਤੇ ਕਟਾਖ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਭਰੇ ਚਸਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨਦਾ 
ਹੈ । ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 'ਤੀਰ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇ ਹਾਸੋ- 
ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਡ੍ਰੋਘੀ ਪੀੜਾ ਲੁਕੀ 
ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਾਸ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਦਨਾ-ਯੁਕਤ ਅਨ੍ਭਵ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸ-ਰਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤੇ 
ਅਤਿ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤ 
ਪਰੰਪਰਾ ਤੋ ਚੌਖਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ । 

ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ 'ਦਾੜਾ' ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੌਲਾ-ਫੁੱਲ 
ਤੇ ਮਨੌਰੰਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੌ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਪਾਠਕ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰਾ- 
ਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਡਮੁਲਾ ਕਟਾਖ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਲਈ 
ਬੈਠਾਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਨਵੇ' ਲੋਖਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨਵੇ' ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀ” 
ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿਖ 
ਉਜਲਾ ਹੈ । 

- ਹੋ. ਪੂ.--ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੋ. 2 : 406; ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਭਾ. ਵਿ. ਮੈ. 

ਕਹਾਵਤ : ਕਹਾਵਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ' ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ । 
ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ 
ਨੂੰ ਹੱਡ ਖੌਰ ਖੋਰ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀ ਪਨੀਰੀ 
ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉ'ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੈਨੀਆਂ 
ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅਖਾਉਤਾਂ ਤੋ ਸਖਣੇ' ਨਹੀ । 
ਮਖਾਉਤਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਸਦਾਚਾਰਕ ਸੱਚ' ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ-ਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ 
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੌਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਕਰਕੇ ਖ਼ੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੌਕੌਕਤੀ ਵੀ ਕਹਾਉ'ਦੀ ਹੈ । 
ਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨ੍ਭਵ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
#਼ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਾਗਰ 
ਕਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇ ਦੀ ਸਿਉ'ਕ ਨਹੀ" ਲਗ ਸਕਦੀ । ਅਰਸਤ੍ਰ ਵਰਗੇ 

ਹਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਚਰਾਂ 
ਭਖਿਆ ਰੈ । ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਸੋ ਹੋਏ ਫਲ ਦਸਦਾ 
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ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ 

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਘੂ ਕਥਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਚਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਡਾ. 

ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕੌ- 

ਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਤਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵ 

ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟਣ ਵਾਲੀ ਜੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।' ਇਸ ਤੋਂ” 
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਕਝ ਕੁ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਗੁਣ ਅਵੱਸ਼ 

ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਸਬੋਧੀ 

ਸੰਘਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੈਜਮ, ਦਿਲ 

ਖਿਚਵੀ” ਤੇ ਢੁਕਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ । 
ਪਰੰਤ੍ਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਕਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰਣ ਵੀ 
ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਣ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਉਕਤੀ ਨਹੀ ਬਣੇਗੀ, 

ਲੌਕੌਕਤੀ ਜਾਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀ” ਕਹਾ ਸਕੇਗੀ । 
ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਉਪਰਲੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੌਕੌਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਲੌਕ- 

ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੌਕੌਕਤੀ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ` ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਸਿਧਾਂਤ ਇਕਸਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਲੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

'ਕਹਾਵਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ । ਕਥਾ ਵਸਤ੍ਹ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ 
ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੋਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 
ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਰ੍ਰਪ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ 
ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਝ ਹੱਥ ਰੌਂਵੇ । 

ਜੇਕਰ 'ਕਹਾਵਤ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 'ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ' ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ । 'ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ” ਦੇ 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਰਰਪ 'ਕਹਾਵਤਾਂ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋ 
'ਕਹਾਵਤ' ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਦਰਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ' 
ਸ਼ਬਦ 'ਕਥਾਵਤ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਲਪਤ ਸਬਦ ਨਹੀ” ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ 'ਕਹਾਵਤ' ਸ਼ਬਦ ਅਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ 'ਲਿਖਾਵਟ', 

'ਸਜਾਵਟ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਕਹਾਵਟ' (ਕਹਾਵਤ) ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨਹੀ' । ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
'ਕਵਾਵਟ', 'ਕਹਾਵਟ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ 

ਹਨ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸਰੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 
ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋ ਹੋਇਆ । 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੌਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ 
ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ । ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 

ਲਈ 'ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਅਰਸਤ੍ਰ ਵਰਗੇ ਦਾਰਸ਼- 
ਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ । 

ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾ-ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਖੌਜ 



ਕਕਸ਼ੀਵਤ (ਕਕਸ਼ੀਵਾਨ) 

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 
ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ' ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ 
ਚਾਣਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 408; ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ । 

ਕਕਸ਼ੀਵਤ (ਕਕਸ਼ੀਵਾਨ) : ਇਹ ਇਕ ਵੈਦਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ । 
ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਰਘਤਮਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਔਸ਼ਜ 
ਸ਼ੀ । ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਚਯ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਜ੍ਹੀਯ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ'ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਜਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ' ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਮਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਤੇ ਸਨ । 
ਵਿਆਹ ਸਮੋ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਿਗਵੇਂਦ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮੌਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਰਿਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਰਾਜਾ ਸ੍ਰਨਯ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਕਾਰ 
ਸਾਯਣ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਮੰਜਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀ 

ਕਹਾਣੀ ਦਿਤੀ ਹੈ :-ਕਕਸ਼ੀਵਤ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋ ਬਾਦ 

ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇਂ ਘਰ ਤੁਰ ਪਿਆ । ਸਫ਼ਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੌਢੇ 

ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ । ਸਵੇਰ ਵੇਲੋਂ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰਨਯ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ । 
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਯੌਗਤ! ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ 
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ 
ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਵਿਚ ਸੌਨੇ ਦੇ ਸੌ ਨਿਸ਼ਕਸ, ਸੌ ਘੋੜੇ, ਸੌ ਬੈਲ, ਇਕ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਠ ਗਉਆਂ ਅਤੇ 11 ਰਥ ਦਿਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਰਥ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਥ ' 
ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੌੜੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਪਿਤਾ ਕੌਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰਨਯ ਦੀ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸਾ 
ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਚਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ । 

ਹੈ, ਪੁੰ.-ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੌ ; ਬਰਾ, ਚਰਿ. ਕੌ, 

ਕੱਕਰ : ਕੱਕਰ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੀ 
ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੌਮਣ ਬਿੰਦ 07 ਸੈ', 
ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਜਲ-ਵਾਸ਼ਪ, ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ 

ਰਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਬਹ੍ਤਾ ਕੱਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 

ਉਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੱਤਝੜ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ 

ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ 

ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੌਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ 
ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਕਰ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ 

ਰਸ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੱਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਮੈਕ. ਐਨ. ਸ. ਟ. 5 ? 540 ; ; ਡਿ. ਜਗ 

ਕੈਕਰ-ਚਟਾਨ (ਕਾਂਗਲੌਮਰੇਟ) : ਇਹ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ 
ਇਕ ਸੈਯੋਜਿਤ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛਟੇ ਗੋਲ ਪਥਰੀਲੇ 
ਗੀਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੌਲ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਲਕੇਰੀਅਸ ਪਦਾਰਥ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, 

ਸਿਛੀਕਾ ਜਾਂ ਢੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਸ ਡਰਪ ਵਿਢ 
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ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਡਿੰਗ ਸਟੋਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਹ, ਪੁ.--ਲਾ. ਡਿ. ਜਗ, 

ਕੰਕਰੀਟ : ਕੋਈ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ` ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੇ 
ਪੱਥਰ, ਗੱਟਾ, ਕੌਲੇ ਦੀ ਕਿਰਕ, ਕੇਤਾ, ਸੁਰਖੀ (ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੀਹਣ) 

ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌੜਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਜਾਂ ਚ੍ਰਨੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ 
ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੌੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡੋ ਜਾਂ ਖੋਖਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੌਨੇ 
ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੋ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । 
ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ; 

ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ 
ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 19ਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ 
ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੂਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੌਤ੍ਰ 

ਪੋਰਟਲੈਡ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਹ੍ਣ ਚ੍ਰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ ਦੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੀਸਿੰਟ 
ਰਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਲੌਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੀ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਰਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਮੁੜਨ ਅੜੇ ਝਕਣ ਤੋਂ` ਰੌਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੌਕਰੀਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-' 

1. ਚੂਨੋ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ (ਵੇਖੋ ਚੂਨਾ); 2. ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੌਕਰੀਟ 
ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਸ਼ਰਨ ਹੈ । ਇਹ' ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਜਰੀ 
(ਗੱਟਾ) ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਤੌ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਲ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੌਰਟਲੈ'ਡ ਚ੍ਰਨੇਦਾਰ ਅਤੇ 

ਮਿੱਟੀਮਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਤਨ ਤੌ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 
ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕੰਕਰੀਟ 

ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ, 

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗ ਭਗ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ 

ਦੇ ਹਰੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ” ਪੈਦਾ । ਸਸਤਾ ਮਿਸ਼ਰਨ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਗੱਟਾ (ਬਜਰੀ) ਅਤੇ ਰੇਤਾ--ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 
ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਟਾ (ਬਜਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਆਕਾਫ ਕੌ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਛੁੱਟੇ ਅਤੇ ਫੱਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਫਨ ਡੂੰ ਅਸੀ" ਮਸਾਲਾ 
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(ਐਗਰੀਗੋਟ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਗੱਫੇ ਦੀ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੌਡ ਨਿਮਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :--- 

(ਉ) ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 7.5 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤੋਂ 15 
ਸੈੱ'. ਮੀ. ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

(ਅ) ਮੌਟਾ ਗੱਟਾ--ਇਹ 0,5 ਸੈ 
ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

(ਏ) ਬਾਰੀਕ ਬਜਰੀ--ਇਹ 0.15 ਮਿ.ਮੀ. ਤਾਂ 5ਮਿਮੀ, 
ਤਕ ਮੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਗੱਟੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਣਨ ਲਈ ' ਸੂਖ਼ਮਤਾ--ਮਾਪ-ਅੰਕ' ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਕਾਰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਦਸ ਵਖ ਵਖ ਨਿਸ਼- 
'ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਜਾਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.41 ਮਿ. ਮੀ., 1.904 ਮਿ_ਮੀ.; 0.599 
ਮਿ. ਮੀ. 0.295 ਮਿ. ਮੀ. ਅਤੇ 0.152 ਮਿ.ਮੀ. ਆਦਿ ਹਨ । 
2.41 ਮਿ. ਸੀ. ਵਾਲੀ ਛਾਣਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14, 25, 52 ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਮੈਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

100 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਗੱਟੇ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਛਾਣਨੀਆਂ ਉੜੋ' ਦੀ ਲੰਘਾ- 
ਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਛਾਣਨੀ ਉਪਰ ਬਚੇ ਗੱਟੇ ਦਾ ਭਾਰ 
ਉਸ ਦਾ ਮਾਪ-ਅੰਕ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਪ-ਐਕ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਅਤੇ ਗੱਟੇ ਦਾ 5 ਤੋ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਰੀਕ 
ਮਿਸ਼ਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ 
ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੋਂ ਚੂਜੋ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੇਤੇ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੀਸੇ ਗਏ 
ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੂਰ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ” ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੜਾ ਕਰਕਟ 
ਆਦਿ ਨਹੀ" ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਬਨੀ 
ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੋਫੇ ਗੱਟੋ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
ਘੱਟ ਤੌਂ ਘੱਟ 95 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਗੱਟਾ 3 ਇੰਚ (7.5 ਸੈ. ਮੀ.) ਵਾਲੀ 
ਛਾਣਨੀ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣ-ਯੌਗ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ 
ਦੀ.ਬਜਰੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਬਜਰੀ, ਬਾਰੀਕ ਝਾਰਾ ਆਦਿ ਸਾਰੋ ਮੋਟੇ 
ਗੱਟੇ ਦੇ ਮਸਾਲੋਂ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਕੇਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਘਟ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, 
ਗ੍ਰੋਨਾਈਟ, ਨਾਈਸ, ਟਰੈਪ ਆਦਿ _ਵਹਧੈਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੌਮ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਗੱਟਾ 5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 
ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨੀ 
ਪਦਾਰਥ ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਸੀਮਿੰਟ--ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੌਰਟਲੈ'ਡ ਸੀਮਿੰਟ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੌਮ ਲਈ 
ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮਿਨੇਟ 
ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੈਲਸੀਅਮ ਸਿਲਿਕੇਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਖਣ ਸਮੇ ਗਰਮੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼੍ਸ਼ਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿੱਲ੍ਹ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਕਾਂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਠਲੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ 
ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਈ ਔਕੜ ਨਹੀ” 
ਆਉਂਦੀ । ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

“ਮੀ. ਤੋਂ 75 ਸੋ. ਮੀ. ਤਕ 
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ਹੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ" ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਪਾਣੀ--ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ 

ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। _ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ--ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਭਰਨ 

ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਨ 

ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਣਫਲ ਉਤੇ ਕੌਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ । ਬਾਰੀਕ ਮਿਸ਼ਰਨ 

ਵਿਚ ਰੇਤ ਜੇਕਰ 3,5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਘਣ- 

ਫਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਸਾਲਾ ਜਿੱਨਾਂ ਸੂਖ਼ਮ 
ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਣਫਲ ਵਧੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਪਦਾ- 

ਰਥ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਘਣ- 

ਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਣਫਲ 
ਵਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ । ਸੀਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਗੌਲਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 

ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਅੰਸ਼--ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 

ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ, ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ, ਟਿਕਾਉਪਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ 
ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਰਲਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਕਾਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਗੱਟੋ 

ਦੇ ਸਾਈਜ਼ (ਮੌਟੇ ਜਾਂ ਬਾਰੀਕ) ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਅਤੇ 
ਸੂਖ਼ਮ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਹਨ ਪਰੌਤ੍ਹ ਸਲੰਪ ਟੈਸਟ ਹੀ ਵਧੇਰੇ 
ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕੈਕਰੀਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਸਾਲੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੁੱਟ (30 ਸੈ'. ਮੀ.) 
ਲੰਬੇ ਬਾਲਟੀ-ਨ੍ਮਾ ਬਰਤਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਿਆਸ 8 ਇੰਚ (20 ਸੈ. 
ਮੀ.) ਅਤੇ ਉਪਰਲਾ ਵਿਆਸ 5 ਇੰਚ (1.5 ਸੈਂ. ਮੀ.) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ 

ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਨ 

ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਲਾ ਕੁਝ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਢਲੀ ਹੋਈ 
ਦਰ ਨੂੰ ਸਲੰਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿੱਨੀ _ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਨੀ 

ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਏ) 

ਇਕ ਇੰਚ (2.5 ਸੈਂ. ਮੀ.) ਦੀ ਸਲੰਪ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਛੱਤ, 
ਬੀਮ ਆਦਿ ਲਈ 1ਡੂ ਇੰਚ (3.75 ਸੈਂ. ਮੀ.) ਤੋਂ 2 ਇੰਚ (5 ਸੈ'. 

ਮੀ.) ਤਕ ਦੀ ਸਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਖਭੇ ਜਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਸਲੰਪ 4 ਇੰਚ (10 ਸੈ. ਮੀ.) ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੌ ਕੈਕਰੀਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਾਂ ਰਹੇਂ । 

ਕੈਕਰੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ--ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ 
ਦੇ ਅਨ੍ਪਾਤ ਅਤੇ ਮਸਾਲੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੌ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੌਣ ਲਈ ਘਟੌ ਘਟ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੌਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਪੈਦੀ ਹੈ । ਪੈੱਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਟਿਕਾਉਪਣ ਉਸਦੇ ਗਾੜ੍ਹੋਪਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਘਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਾਨ- 
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ਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ । ਲੌੜੀ'ਦਾ 

ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਗੱਟਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ” ਗੱਟੇ ਅਤੇ 

ਰੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲ- 

ਬਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੌਣ। 

ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ--ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ 

ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਗੱਟੇ ਨੂੰ ਆਇਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 

ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ 

ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਬੋਰੀ ਵਿਚ,50 ਕਿਲੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਭਰਿਆ 
ਹੋਇਆ ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1:2:% ਦੋ ਕੈਕਰੀਟ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ 1 ਘਣ ਮੀ. ਸੀਮਿੰਟ (ਲਗਭਗ 90 ਪੈਡ), 2 
ਘਣ ਮੀ. ਰੋਤ ਅਤੇ 4 ਘਣ ਮੀ. ਗੱਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜੇ ਮਿਸ਼ਰਨ 

66%6 ਤੋਂ 79% ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7% ਤੋਂ 14% ਤਕ ਸੀਮਿੰਟ 

ਅਤੇ 15% ਤੋਂ 22% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਘਣ ਮੀ. 
ਕੌਕਰੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 155 ਘਣ ਮੀ. ਸੁੱਕੇਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰ੍ਹਰਤ 

ਪੈਦੀ ਹੈ । 
ਕੌਕਰੀਟ ਦਾ ਰਲਾਉਣਾ--ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ 

ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਡਰੱਮ ਵਿਚ 

ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤ, ਗੱਟਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਪਾ ਦਿਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵਧੀਆ 

ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਕੈਕਰੀਟ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੋਂ ਕ੍ਰੱਟਣਾ--ਮਿਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋ 

ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੌਰ 

ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੈਕਰੀਟ ਵਿਛਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ 
ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ 

ਨਾਲ ਮਸਾਲੋਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਵਖ ਵਖ ਹੌਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ _ਲੌਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਜਾਂ 
ਕੈਪਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ ਕੌਮ ਲਈ 
ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖੋਂ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕੌਪਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਹੌਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੌਰਚਨਾ ਨੂੰ 
ਕੰਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇ” ਹੀ 
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਖ 
ਵਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪੱਕਣਾ--ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰਨ-ਰਸਾਇ- 
ਣਿਕ ਸੌਯੌਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੌੜੀ'ਦੀ 
ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ 
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੌ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਤਨੇ ਸਮੇ 
ਤਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਠੀਕ ਸਮੇ” ਸਮੇ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰਚਨਾ 
ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਫਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ 
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ਮੌਸਮ ਨਾਲੋ ਛੇਤੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋ” ਕੰਮ 

ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਤਾਪ ਦੇ 

ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਗ੍ਰਣ--ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ । 

ਮਿਸ਼ਰਨ 98 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. 

ਪ੍ਰਤਿ ਵਰਗ ਸੈ'. ਮੀ, 

1:2:4 157.5 ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਮ ਲਈ 

1:1,5:3 199.5 ਥਮ੍ਰਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਟੈਂਕੀਆਂ, ਬੈਦਰਗਾਰ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ 

ਕੰਮ 

1:1:2 241.5 ਪ੍ਰਰਵ ਪ੍ਰਤਿਬਲਿਤ 
ਕਕਰੀਟ ਅਤੇ ਅਜਿ- 

ਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ 
ਦੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸਧਾਰਨ ਕੰਕਰੀਟ--ਜਦੋਂ` ਲੌਹੇ ਆਦਿ ਦਾ ,ਪ੍ਰਯੌਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਧਾਰਨ 

ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ 1:3:6 ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰ ਕਰੀਟ ਮਿਲਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਮ੍ਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਿੰਟ ਕੌਕਰੀਟ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ 

ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਲੌਹੇ 

ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪੁੰਜ ਕੌਕਰੀਟ--ਵਧੇਰੇ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ` ਡੈਮ, 

ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਦੀਵਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੌਕਰੀਟ 

ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ” 

ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇ” 

ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੱਟਾ ਵੀ 

ਵੱਡੌ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ 

ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਟ. ਪੁ.--ਹਿ. ਵਿ. ਕੌ, 2 : 289 

ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ : ਭਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਮ ਲਈ ਕੈਕਰੀਣ 

ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ 

ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲ, 

ਪੁਲੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ (ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ) ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਸਦੀਆਂ ਜਾਂ 

ਉੱਖੜਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾਪਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 

ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋ' ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 

ਉਖਾੜਣਾ ਵੀ ਥਵੇਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਮੁੜ ਵਫਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੌਕਰੀਟ 
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`ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿਕਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਫ਼ਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੰਕਰੀਟ 
ਦੀ ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਡਰ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । 

ਡਿਜ਼ਾਈਨ--ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੋ' 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਟਾਈ, ਝਿਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਅਤੇ ਲੌਰੇ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇ' 
ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਹੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਆਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਕਰੀਟ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਸ਼ੰਗੜਦਾ ਹੈ । ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਨਾਲ ਕੈਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਫੈਲਦੀ,ਜਾਂ ਸੰਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇਂ ਬਲਾਂ ਆਦਿ 
ਦਾ ਅਨ੍ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ 
ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਲੌਹੇ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ 
ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਸਗੋਂ" ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ-ਕੁ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਵਿਰਲਾਂ 
ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਲੌਹੇਂ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਰਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਵਿਰਲਾਂ ਜਾਂ ਝਿਰੀਆਂ--ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ 
ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਖ਼ਾਸ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ _ਝਿਰੀਆਂ _ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 
ਝਿਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਨ ਝਿਰੀਆਂ, ਸੁੰਗੜਨ ਝਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੋ- 
ਦਾਅ ਝਿਰੀਆਂ ਡਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਫੌਲਨ ਝਿਰੀਆਂ 100 ਫੁੱਟ (30 ਮੀ.), 150 ਫੁੱਟ (25 ਸੀ.) 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜਨ- 
ਯੌਗ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ 
ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋ ਦੂਜੋ ਪਾਸੇ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਝਟਕੇ ਤੋਂ 
ਭਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝਿਰੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ=ਦਾਅ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇ ਭਾਗਾਂ ਥੱਲੋ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੈਲਾਉ ਝਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਸੁੰਗੜਨ ਝਿਰੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਮੀ ਝਿਰੀਆਂ ਵੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ” ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ,ਬੋੜ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਨ ਡਕੌਰਕੇ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ,ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਮੈ,ਹੋਰ ਅਨਿ- 
ਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਤੌਂ । ਅਜਿਹਨ੍ਹਕਰਨ ਲਈ 'ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਟੁਕੜੀਦ੍9ਉਤੇ ਜਾਂ 
ਥੱਲੋਂ ਇਕ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ'ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 15 
ਫੁੱਟ (4.5 ਮੀ.) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ ,ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਝਿਰੀਆਂ 'ਇਸ ਲਈ "ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਜੌ ਫੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ "ਧਸ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ । 

ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੋਮਤ--ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੱਥਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

ਤਹ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲ 

ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ 
ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸੜਕ 

ਦੀ ਕੌਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ 

ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 
ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੌਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੜਕ ਦੀ ਢਲਾਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਰਾ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਝਿਰੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੋ ਲਈ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੇਕਰੀਟ ਦੀਆਂ 

ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਚਿਰ ਲਈ 

ਟਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰੋਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਝਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰੌਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ 
ਝਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਮ ਥੋੜ੍ਹ 

ਸਮੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਕੈਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸੈਨ 
1915 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਸੀ । ਫ਼ਿਰ ਮਸੂਰੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕ 
ਦੇ ਮੌੜਾਂ ਉਤੇ ਕੌਕਰੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 190 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਕੌਕਰੀਟ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ 
ਲੰਬੀ ਹੈ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਨ 1958 ਵਿਚ ਕੌਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 5150 ਕਿ. ਮੀ. ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1125 ਕਿ. ਮੀ. 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਪੱਥ ਅਤੇ 4035 ਕਿ. ਮੀ. ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋ ਇਕ ਸੜਕ ਟਰਾਵਨਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪਥ ਹੈ । 
ਚ ਪੁ.--ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੋ. 3 : 292 

ਕੈਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲ : ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਕਰੀਟ ਬਹੁਤ 
ਉਪਯੌਂਗੀ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਜਦੋਂ" ਇਸ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਥਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕੈਕਰੀਟ ਢੋ ਪੂਲ 
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ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੌ' ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। __ 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਕਰੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਕੈਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ 19ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ 

ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਕੈਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਛੋਟੇ 

ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸੋਨ 1928 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 

ਸਲੰਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ । 

ਇਸ ਵਿਚ 15.24 ਮੀ. (50?) ਦੇ ਦੋ ਸਪੈਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 
ਇਕ ਸਪੈਨ 33.5928 ਮੀ. (110) ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈੱਡ, ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿਚ ਰਾਨੀ ਨਦੀ ਉਤੇ ਬਣਿਆ 85. 344 ਮੀ. (280) ਲੰਬਾ 
ਪੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕੌਕਰੀਟ ਤੌ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ 
ਪਰਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਕਰੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਕਰੀਟ ਦੇ ਟੋਫੇ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਕੁਝ-ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਹਨ । 

1. ਸੈੱਡੋ ਪੁਲ (ਸਵੀਡਨ)--263.9 ਮੀ. (866?) ਸਪੈਨ ; 
2. ਐਸਲਾ ਪੁਲ (ਸਖੇਨ)--196.5 ਸੀ. (645') ਸਪੈਨ ; 
3. ਪਲਾਓ ਗੇਸਟਲ ਪੁਲ (ਫਰਾਂਸ)--186.5 ਮੀ. (613) 

ਸਪੈਨ ; 

4. ਟਰਾਨੇ ਬਰਗ ਪੁਲ (ਸਵੀਡਨ)--180.0 ਮੀ. (594”) 
ਸਪੈਨ । 

ਇੰਡੀਅਨ ਰੌਡਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕੌਕਰੀਟ ਤੋ 13.193 

ਮੀ. (40 ਵੁੱਟ) ਸਪੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੂਨੇ ਦੀ ਕੇਕਰੀਟ ਤੋ 4" ਤੋਂ 30" ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ 4” ਤੋਂ 
40 ਤਕ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਕੈਕਰੀਟ ਤੋਂ ਸਲੈਬਾਂ , ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੰਕਰੀਟ ਤੋ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ 

ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ :--- 

1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੌਣ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੌੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
2. ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖ਼੍ਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” 

ਹੂੰਦਾ । 

3. ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ ਕਰਨਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ 

ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ” ਹੌਦੀ । 
4. ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਹਵ' ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਹੌਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੍ 

5. ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੁਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀ'ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । 
6. ਲੱਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ 

ਨੁਕਸ ਹੈ ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ 

ਨਹੀ” ਹੈ । 

7. ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਲੌੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜਦ 

ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਨਹੀ" ਹੈ । 

8. ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

19ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ= 

ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਤ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਥਾਨਕ ਲੌੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪੁਲ 13 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੁਲ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਵਿਧੀਆਂ 

ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪ੍ਰਤਿ 

ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ 

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਇਕ ਬਹ੍ਹਤ ਵੱਡੀ 

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਪੁਲ ਦੀ ਸਹੀ ਚੌਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ :-- 

1 ਇਕ ਬੀਮ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਲ--20" ਤੋ 40' 

9_ ਕਈ ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ--20" ਤੌ 407 

ਸਪੈਨ ਨ 

3_ ਇਕ ਬੀਮ ਦਾ ਕੈ'ਚੀਦਾਰ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ--15" ਤੋਂ 

30" ਸਪੈਨ ; ਰ੍ 

4_ ਕਈ ਬੀਮਾਂ ਦਾ ਕੈੱਚੀਦਾਰ ਚੋਖਟੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ--20' ਤੋ 

46“ ਸਪੈਨ ; 

5. ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜੜ੍ਹਤਾ ਮੋਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੁਲ--50" ਤੋ 

126" ਸਪੈਨ ; 

6. ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੈਨ ਵਾਲਾ 

ਪਲ--60" ਤੋਂ 100" ਸਪੈਨ ; 

ਰਤ ਦੂਹਰਾ ਕੈ'ਟੀਲੀਵਰ ਟਾਈਪ ਪੁਲ--60" 

ਸ਼ਪੈਨ ; 
8_ ਨੀਯਤਬੈਰਲ ਆਰਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਪੈਨ 

ਵਾਲਾ ਪੁਲ ; 
8. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਪੈੱਡਰਲ ਰਿਬਡ ਆਰਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲ--1007 ਤੋੱ 

200? ਸਪੈਨ ; 

10. ਤੀਹਰੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਆਰਕ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸਪੈਨ 

ਵਾਲਾ ਪੁਲ--50 ਤੋ 1007 ਸਪੈਨ ; 

11. ਦੌਹਰੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਆਰਕ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸਪੈਨ 

ਵਾਲਾ ਪੁਲ--50" ਤੋਂ 100" ਸਪੈਨ ; 

13. ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਲ--1007 ਤੌ 150" ਸਪੈਨ ; 

13. ਆਰਕ ਰਿਬਡ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਹੰਗ ਡੈਕਿੰਗ 

180? ਤੋ 250' ਸਪੈਨ ;' 
ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੌੜਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੌ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ 

ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-- 

1. ਨੀਂਹ, ਖਤਾਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀ ਥਾਂ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ (ਭਾਵ ਪਰਲ ਉੜੌ" ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 

ਲੰਘਣੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਿਆਨ 

ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ! 

ਦ੍ਹਰਾ ਕੈੱਟੀਲੀਵਰ 

ਤੋਂ 130" 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ” 435 

2. ਪਰਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੁਲ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ, ਚੌੜਾਈ, 
ਬਣਤਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਸ ਉਪਰ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਹੈ । ਹੂ 

ਪ੍ਰਰਵਪ੍ਰਤਿਬਲਿਤ ਕੈਕਰੀਟ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਈਜਾਦ ਹੌਣ ਨਾਲ 
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੌਰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 
ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਵਪ੍ਰਤਿਬਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ 
ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤਕ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਸਾਮਾਨ ਘਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੈਰਚਨਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੈਰਚਨਾ ਲਈ 
ਲੌੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ 
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀ'ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 
ਦੇਖ ਭਾਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਕਿਸੇ ਸੋਰਚਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉਪਣ ਮਿਸ਼੍ਰਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਉਣ, ਵਿਛਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੌੜੀਂਦੇ ਸਮੋ ਤਕ ਪਾਣੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕੌ ਕਰੀਟ 

ਕੌਕਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲ 

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉ'ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੌਹੇ ਦਾ ਜਾਲ 

ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੌ 
ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਣ । ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਕੈਕਰੀਟ ਵਿਚ 
ਠੀਕ ਡ੍ਰੰਘਾਈ ਤੇ ਰਖੋ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ" ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ 

1 

ਸਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਰੀਟ ਝੜਨ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਝਿਰੀਆਂ ਰਖੇ, ਇਹ ਕੋਮ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀ" ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰ੍ਰੀ ਹੈ । ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸ ਕਰੇਨ, ਕੰਪਨ 
ਯੋਤਰ ਜਾਂ ਵਾਈਬਰੇਟਰ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਮਾਪਕ, ਨਪੀੜਨ ਅਤੇ ਲੌਹੇ ਦੇ 

ਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੌੜ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨਕ੍ਰਲ ਸਦਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ 

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਰੈਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਆਦਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹਨ । 

ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਤਿਕਲਿਤ ਕੰਕਰੀਟ ਤੌ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਲ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-- 

 ਿ੨੩੨੧੧੫੧੧੧੧੧੧੯] ਨੰ. %੦੧੧>੨੨੦ ੨੦ ਮਮ ==ਨਨਮਮਸਾਨਮਮਸਨਨਆਲਗਲਮਰਗਲਆਅਣਨਲਆਕਲਲਪਪਲਨਕਗਕਰਲਨਕ ਨਨ... ਅਪੀਲ ਲਾਣਲਲਲਲਲਲਾਕਕਲਲਾ===ਨਲਕਲਰਲਲਕਲਲਰਲ। 

ਸਪੈਨ ਦੀ 
ਮਿਣਤੀ 

ਪ੍ਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੈਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲ ਦੀ ਕੁਲ ਕੁਲ ਖਰਚ 
ਲੰਬਾਈ ਲੰਬਾਈ ਰੁਪਏ 

] 2 3 2 5 6 

1. ਕੌਲਰ੍ਹਨ ਪੁਲ ਮਦਰਾਸ 15 45,72 ਮੀ, 640 ਮੀ. 34.5 ਲੱਖ 

(150 ਫੁੱਟ) (21,00 ਫੁੱਟ) 

3. ਰਾਮ ਗੈਗਾ ਪੁਲ _ਉੱਤਰ ਪਦੌਸ਼ 15 45.72 ਮੀ, 673.6 ਮੀ. 60 ਲੱਖ 
(150 ਫੁੱਟ) (2,210 ਫੁੱਟ) 

3. ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਖ੍ਰਦੇਸ਼ 13 54.2 ਮੀ. 694.8 ਮੀ. 79 ਲੱਖ 
ਗੈਗਾ ਪੁਲ (2308 ਫੁੱਟ) ਰ੍ 

. ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਅਲ __ ਥਿਹਾਫ 27 ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਨ 492.2 ਮੀ. 18.5 ਲੱਖ 
ਪੂਲ 14.00 ਮੀ. (1615 ਫੁੱਟ) 

(46 ਫੁੱਟ 13 ਇੰਚ) 
ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਪੈਨ 
16,5 ਮੀ. 
(56 ਫੁੱਟ $ ਵਿੰਚ) 

ਕ੍ਰਪਮ ਪੁਲ ਕੈਰਲ 5 30.48 ਮੀ; 160 ਮੀ: 10.60 ਲੱਖ 
(100 ਫੁੱਟ) (526 ਫੁੱਟ) 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ, ਵਿ, ਕੌ, 2 ? 293 



ਕਕੜ 

ਕਕੜ : ਇਹ ਮੈਮੋਲੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਟੀਓਡੈਕਟਾਇਲਾ 
ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਵਿੱਡੀ ਕੁਲ ਅਤੇ ਮਨਟਾਈਇਕੱਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੀਅਰ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਰੁੱਤ 

ਵਿਚ ਨਰ ਹਿਰਨ ਮਸਤ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ _“ਪਸਲੀਆਂ ਵਰਗੇ 
ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੋ 
ਅਧਾਰ ਤੌ ਉਠਦੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੱਡਲ ਉਭਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 

ਪਿਆ ਹੈ । 
ਇਹ ਹਿਰਨ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ 

ਦੇ ਜੈਮਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 
ਵੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 45-60 ਸੈ. 

ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹਾ ਭੂਰਾ, ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾਹ 
ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੂਏ-ਦੰਦ ਹਾਥੀ 
ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ 
ਤੇ ਇਕੋਂ ਸ਼ਾਖ਼ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੋ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋ ਹੱਡਲ ਉਭਾਰ ਉਭਰਦੇ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਂ 

ਦੀ ਥ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਡ੍ਰਡਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ, ਰਾਤਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਣੇ ਜੈਗਲਾਂ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । 
ਮਾਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਣਦੀ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਉਲਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ ॥ 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ. 7:104; ਐਨ. ਬਿ 15:997 

__ਕਕੜਪਾ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ 1949 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼੍ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਤਪੀ ਘਾਟੀ ਢੇਂ 

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ । ਸੂਰ 80 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਰਬ 
ਵਿਚ ਕਕੜਪਾੜਾ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਪੀ ਦਟਿ` ਦ ਪਥਰੀਲੋਂ ਤਲੋਂ ਤੋਂ 14 
ਮੀ. ਉੱਚਾ ਅਤੇ 621 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ 
ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ 3.98 ਲੱਖ ਹੈਕ. 
ਭੌੱ' ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੰਨ 
1977-78 ਅੰਤ ਤੀਕ 2.23 ਲੱਖ ਹੈਕ. ਭੌ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨ੍ਹ ਜਨ, 1953 ਈ. ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੇ 18 ਕਰੌੜ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ । 
ਹ, ਪੂ.--ਟਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ _ਐੱਡ _ਯੀਅਰ ਬੁਕ 

1973; ਇੰਡੀਅ--1979 

ਕੱਕੜੀ : ਇਹ ਕ੍ਰਕਰਬਿਟੇਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਕੁਕੂਮਿਸ ਮੀਲ ਵੈਰਾਇਟੀ ਯੂਟੀਲਿਸੀਮਸ 
(60640 776 70, 00057005) ਹੈ ਸਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 

ਕੱਕੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰ ਹੋਈ । ਘੱਟ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ _ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵੇਰੀ ਵਿਚ 
ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ” ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਜਾਂ 
ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਢ ਢੌ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਢਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਲੰਬਾ, 
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ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੈ. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਰੋਤਲੀ ਮੈਰਾ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ 1 

ਦਕ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲ ਲਗਦਾ 
ਹੈ । ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 2:309 

ਕਕਾਰ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਦੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ' ਬੱਚਾ ਜੁਆਨੀ 

ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੌਸਕਾਰ 

ਹੈ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ! 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੋ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿਤ 

ਬਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ 

ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੁੰਜ ਕਕਾਰ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, 

ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹਨ । ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ 

ਸਗੋ ਇਕ ਸ਼ਸਤਰ-ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਹੈ । 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ :-- 

ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਰੌ ਭੇਂਡ ਜਾਨੋਂ । 

ਪਕੜ ਤਾਹਿੰ ਕਾਨਹੁ ਕਿਤੈ ਲੌ ਸਿਧਾਨੋ । । (ਪਾ: 10) 

ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੌ” ਲੰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਕ 

ਨੌ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 

ਜਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਰਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ । ਦਸਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ-ਯੌਗ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤ' ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਦਾ,ਪਾਠ ਸਵੋਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇਂ ਮਜ਼ਲ੍ਹਮਾਂ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ 

ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ੍ਝ ਮਰਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸਲੀ 

ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੰਤ ਉਬਾਰਣ 

ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਣ' ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਉਸ 

ਸਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉੱ'ਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋ” 

ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਰ੍ਹਪ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੀੱਹ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜੀ 

ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀ“ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ 

ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ । ਜਿਵੇ' ਕਿ 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤਾਂ 

ਸੁਸਲਮਾਣਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿਤੀ ਪਰੰਤ੍ਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ 

ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸਿੰਘਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ । ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਰਦੀ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ £-- 

'ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ” ਪੰਜ ਕਾਫ਼ । । 

ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਪੰਜ ਮੁਆਫ । | 

ਕੜਾ, ਕਾਰਦੋ, ਕੱਛ, ਕੋਘਾ ਬਿਦਾਂ । । 
ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜ੍ਰਮਲਾ ਠਿਸ਼ਾਂ । । 

ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹਨ । ਸੱਚ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ 

ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਇਕ ਸਿੱਖ 

ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਮੌਤ ਵਰਨ ਦਾ ਗਾਨਾ ਹੈ । ਕਛਹਿਰਾ ਜ਼ਤ ਸਤ ਦਾ 
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ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੌਘਾ ਅਤੇ 

ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ :-- 

ਕੌਘਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਰ __ 

ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ 
(ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ) 

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੈਨ੍ਹਣੀ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਗੁਰਮਤ'_ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੌਨਾ 484 ਤੋੱ 

487; ਕਕਾਰ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ-ਗਿਆਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ 265 ਤੋ 273 

ਕਕ੍ਤਸਥ (ਪੁਰੋਜਯ) : ਨੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜਯ ਸੀ 

ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 'ਨਗਰ ਜੌਤ੍ਰ' ਤੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਕ੍ਕਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

ਵਿਸ਼ਣੂ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੁਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਦੀ 

ਸ਼ਰਨ ਗਏ । ਵਿਸ਼ਣ੍ਰੰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੰਜਯ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ 

ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ 

ਪੁਰੰਜਯ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੋ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ. 

ਬੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਉਤੇ ਸਵਾਰ 

ਹੌਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ । ਇੰਦਰ ਨੇ ਬੈਲ ਦਾ ਰ੍ਰਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਜਯ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੌਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂ 

ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਬੈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੌਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਕਕੁਤਸਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੁਰੰਜਯ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈ 

ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੈੱ'ਤਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੌ. 

ਕੇਗਸਾਬਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੈਗਸੀ ਅਤੇ 
ਕੁਮਾਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਕ੍ਰਾ ਵਿਚ ਅੰਬੀ ਕਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੋ 

41.15 ਮੀ. ਉੱਚਾ ਅਤੇ($11,200 ਮੀ. ਲੰਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ 

ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀ'ਹ ਪੱਥਰ ਜਨਵਰੀ, 1959 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 

ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚੌ` ਲਗਭਗ 1500 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾਈ ' ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 

ਕੱਢੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਕੂਰਾ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ, ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ 

ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ! 4.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੌ" ਸਿੰ ਜਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ 1974-75 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ 2.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੌਣ ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ 

ਹੌਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਡੀਆ 1976--ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ : ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਐਡ 

ਈਅਰ ਬ੍ਰੱਕ--981. 

ਕੈਗਮਾਈ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ- 
ਪੁਰ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ 

ਹੈ ਜੌ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ 

ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ । 

ਕੰਗਰ੍ਹ 

ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਝ ਰਾਜਪੂਤ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋ ਸਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖੀਸਰਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ 

ਸੈਮਤ 1649 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੌ' ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ (ਮੰਝ) ਨੇ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ 

ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਸਮੋਤ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ 

ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਏ । ਪ੍ਰੋਮਡੌਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 

ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹ੍ੌਚ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 

ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ :- 

''ਮੰਵ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, 

ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੌਹਿਥ, ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾਂ ।' 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ 

ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ । ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾਵਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ । 

ਸੈਮਤ 1651 (1594 ਈ.) ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਣ ਪਾ ਕੇ 

ਕੰਗਮਾਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 

ਸਫ਼ਲ ਜਾਣੀ । ਭਾਈ ਮੰਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਇਸ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । ਸੋਗਤਾਂ ਪ੍ਰੰਮ ਨਾਲ 

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਡਾ 

ਮੌਲਾ ਪਹਿਲੀ ਮਾਘ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਰੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਜੜਮੇਲਾ ਹਰ ਸੈਗਰਾਂਦ 

ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ । 
'. ਪੂ.--ਸ. ਕੌ, 

ਕੈਗਰੂ : ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ੍ਰਪੀਏਲੀਆ 

ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੈਕ੍ਰੌਪੋਡਿਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । ਇਸ ਕੁਲ 

ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 150 ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ _47 

ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੌ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਗਰ੍ਹ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ` ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਪੂਛ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ' ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੋਂ ਅਗਲੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ਼ 



ਕਘੀ 

ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਛ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ 
ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੈਤ੍ਲਨ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ ਜਾਤੀਆਂ 23 
ਸੈ. ਮੀ. ਤੋ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੌ _ 
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉੱਗਲ ਪੰਜਵੀ” ਨਾਲੋਂ” ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ" ਵੱਡੀ ਨਹੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਗਲ ਆਪਸ 
ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉੱ'ਗਲ ਨਹੀਂ" ਹੁੰਦੀ । ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੌਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕੈਗਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੂਹ ਛੋਟਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 
ਗੂੜ੍ਹੇ ਫੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 
ਪਿੱਛੇਂ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਸਾਰੇਂ ਕੰਗਰੂਆਂ ਵਿਚ ਥੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 
ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਥਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਤਾ ਹੀ 
ਜਨਮ ਲੈ ਲੰ'ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਘਿਸਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਭੂਰੇ 
ਤੈਗਰੁ ਦੀ ਮਾਦਾ ਦਾ ਗਰਭ-ਕਾਲ 29-38 ਦਿਨ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ 
-0 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ 
ਤੌਰ ਤਕ ਛੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਹਨ । ਲਾਲ ਕੰਗਰੂ ਦਾ ਗਰਭ-ਕਾਲ 33 ਦਿਨ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆਂ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੈ ਮੀ. ਲੰਬਾ 
ਹੁਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਗਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਸਮਾਨੀਆ, ਨਿਉਗਿਨੀ ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਰਕਸ 
ਦੇ ਪੂਰਬ ਢੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈੱ'ਡ 
ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਕੌਗਰੂ ਸਥਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਅਤੋਂ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆਹਾਰੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ 
ਪੰਛੀ, ਗੋਆਨਾ (ਇਕ ਛੱਤੀ ਛਿਪਕਲੀ), ਪਾਈਥਨ, ਡਿੰਗੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 
ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ, ਜੱਤ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 

_ ਵੱਡੇ ਕੈਗਰੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰ ਕੰਗਰੂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੌਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਕਲ ਕੌਗਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਲਬੀਜ਼ ਆਖਦੇ 

ਹਨ 1 ਪਟਰਾਗਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾੱਰਕਸ ਰਾੱਕ ਵਾਲਬੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਛ ਸਿੱਧੀ 
ਅਤੇ ਜੱਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੇਅਰ ਵਾਲਬੀਜ਼ ਲੈਗਾਂਰਕੈੱਸਟੀਜ਼ ਛੌਟੇ 

ਕੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਉਤੇ ਜੱਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ ਕੰਗਰੂ, ਡੈੱਨਡੋੋਲਾਗਸ ਦੀਆਂ 
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਅਤੋਂ ਪੂਛ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਪੂਛ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੂਹਾ ਕਗਰੂ ਅਤੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਰਬੋਆ 
ਕੰਗਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਖੋ ਗਏ ਹਨ । 
_ ਹੋਂ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 686 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 13 : 205 ; ਮੈਕ, 
ਐਨ. ਸ. ਟ, 7 : 330 

ਕੌੰਘੀ : ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਕ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ 
ਹੈ ਜੌ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਈ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਫਤੋ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ 
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ਹੌਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੈੜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਚੱਪਾ ਕੁ ਲੰਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਾਲ੍ਹ ਬੈੜ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, 
ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਘੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਵਸਤਾਂ 
ਨੂੰ ਸੁਧਾਉਣ, ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਮੌਮ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਡ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਸੇਥਿਆਂ ਤੋਂ` ਮਿਲੋਂ 
ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਲੱਕੜ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੋ ਬਣੋ ਹੋਏ ਹਨ । ਯੂਨਾਨ 

ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਕੜ, 

(ਬਾਕਸ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ 
ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਜੌਕੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ।ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਛੂ ਦਾ ਖੋਲ, ਧਾਤ, ਇੰਡੀਆ ਰਬੜ, 
ਸੈਲੂਲਾਂਇਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਣਾਵਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ । 

ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 

ਦੀ ਇਕ ਸਲੋਟ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਢੌਵੇ' ਪਾਸੇ ਇਕ ਗੋਲ ਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕ ਚੀਰ ਪਾ 

ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 6: 11$ ; ਪੰ. ਕੌ. 1 : 410 

ਕਚ : ਇਹ ਬ੍ਰਿਹਸ੫ਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਨ੍ਸਾਰ 

ਇਹ ਅਸ੍ਰਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰੌਹਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਂ ਉਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 
ਸੀ ਤਾਂ ਜੌ ਮੋਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹੱਸ- 

ਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਡੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਕਲਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰਕਰ ਹੀ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੌ ਰੌੰਕਣ ਲਟੀਂ 

ਅਸ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ । ਦੌਵੇ' ਵਾਰੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ 
ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਯਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਮੌਹਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ 

ਤੋ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਉ'ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ 

ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਦੇਵਯਾਨੀ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ 
ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੋਰ ਮੰਤਰ 
ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇਂ ਢਿਡ ਵਿਚੋ ਹੀ ਕਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ । ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ !ਚੋਲੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂ-ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ 

ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲੈਣ ਦੀ 

ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਕੱਚ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉ”ਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਲਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 
ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੌ` ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕਚ ਲੇ 
ਦੇਵਯਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋ` ਇਨਕਾਰ ਕਫ 

ਦਿਤਾ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ ਕਚ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਫ 
ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੋ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਚ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਯਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਕਿ 
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀ” ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ 

ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇਗੀ । ਰ੍ 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 

ਕੱਚ ? ਵੇਖੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ । 
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ਕੋਚਨ : ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਸਗ 
ਸ਼ਾ (ਬਰਾ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਹੈ । ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ 
੧ ਵਰਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਲੇ ਜਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੌਜਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੌਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

7 _ਖ਼ਾਲਸ ਅਤੇ ਨੋਕਨਾਮ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ 
ਰਕੇ ਰਾਮਜਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ 

'ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੰਡੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੇਖਿਆ 
॥ਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਅੱਧ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ 
ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ 

ਦੇ ਹਨ ਸਗੋ` ਛੌਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੌਰ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ 

ਮਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਕੇ 

ਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਚਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਪੰ. ਕਾ. 263 

ਕੋਚਨ ਜੰਗਾ : ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ 
ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 8,598 ਮੀਟਰ (28,208 ਫੁੱਟ) ਹੈ । ਇਹ 

'ਰਤ ਵਿਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਤੌ 74 ਕਿ. ਮੀ, ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 

ਲ ਨੰਪਾਲ-ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਲ' ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 

! ਕੰਚਨ ਜੋਗਾ ਪਹਾੜ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ 

ਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 

ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੀਸੀਆਂ ਆਪਣੇ 

ਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਿੱਜਾਂ ਰਾਹੀ` ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

5 _ਜਿਥ'` ਚਾਰ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ-ਜਮੂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਲ, ਤਾਲੁੰਗ ਦੱਖਣ- 
ਰਬ ਵਲ, ਯਾਲੰਗ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਅਤੇ ਕੈਚਨ ਜੌਗਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 

5 ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੌਕਾਂ ਦੇ 'ਧਾਰਮਕ ਰਸਮੋਂ- 

ਵਾਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ 
ਕਾਨ ਹੈ । ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸਨ । 

ਕੰਚਨ ਜੋਗਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ 19ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ 

ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਵਿਚੌ` ਰਿਨਜ਼ਿਨ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਘੋਰਾ ਦਾਊ 
0 ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਸੈਨ 1848 ਅਤੇ 1849 ਵਿਚ 

ਹਲਾ ਯੂਰਪੀਨ ਸਰ ਜੌਸਫ਼ ਹੂਕਰ, ਇਕ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, 

ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ । ਸੈਨ 

99 ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੋਜੀ ਡਗਲਾਸ ਫਰੈਂਸ਼ਰੀਲਡ ਨੋ ਇਸ ਪਰਬਤ 

ਲੋ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 1905 ਈ. ਵਿਚ ਐੱਗਲੌ-ਸਵਿਸ ਪਾਰਟੀ 

ਸਾਲੰਗ ਘਾਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ 

9ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੇਂ ਪਹੁੰਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 

)ਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
'ਆ । 1931 ਤਕ ਸਭ ਤੋ' ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਜਿਥੇ ਤਕ ਖੌਜੀ ਪਹੰਚੇਂ, 

'00 ਮੀਟਰ (25,263 ਫੁੱਟ) ਸੀ । ਇਸ ਤੌ' ਬਾਅਦ 1954 

ਇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਈ । ਸੋਨ 1955 
। ਚਾਰਲਸ ਈਵਾਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੁਹਿੰਮ 
ਤੈ ਇਸ ਚੌਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਾਰਮਕ 
'ਚਣ ਅਤੇ ਜਿਕਮੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰ 

ਕੇ ਇਸ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤ ਗਿਆ । 

ਕੌਚਨ ਜੰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋਗ-ਚਿਨ-ਦਜ਼ੋ- 
ਜਾਂ ਯੋਗ-ਚਿਨ-ਦਜੋ-ਨਗਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ 

ਾਂ ਤੌ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ” ਹੈ । 

ਗਚਨਾਰ 

27” 42" ਉ. ਵਿਥ.; 88” 09" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬੰ, ਮਾ. 5 : 687 

ਕਚਨਾਰ : ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲੰਗਿਓਮੀਨੇਸੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮੈ'ਬਰ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਬੌਹੀਨੀਆ ਵੈਰੀਗੇਟਾ 

( '860/0009 97੬89) ਹੈ । ਬੌਹੀਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ-ਕ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ : ਬੋਹੀਨੀਆ ਵੈਰੀਗੇਟਾ, ਬੋਹੀਨੀਆ 

ਪਰਪਿਉਰਿਆ, ਬੌਹੀਨੀਆ ਐਕਿਉਮਿਨੇਟਾ ਅਤੇ ਬੌਹੀਨੀਆ ਟੋਮੈ'ਟਜ਼ਾਂ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ, ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਖੜੀਆਂ ਉੱਪਰ 

ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜੁੜਵੇ' ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 

ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇਂ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੋਂ 

ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਫ਼ੱਲ ਲਗ ਆਉਦੇ ਹਨ 1 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 

10-12 ਮੀ. ਤਕ ਪਹੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 4-5 ਮੀ. ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ 

ਛਿੱਲੜ ਗ੍ਰੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 

ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿਚੋਂ` ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 
ਮਗੈੱਟਾ ਚਮਕਦਾਰ ਵੈੱ'ਗਣੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ 

ਉਪਰ ਪੀਲੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰਸ਼ਕ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਦਮ 

ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਰਮ ਫਲੀਆਂ, ਪੱਤੇ 
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਖਾਂ ਦਾ 
ਆਚਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪੱਤੇ 8 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ 16 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਚੌੜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜ ਵੀ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਗੌਲਾਕਾਰ 

ਖੰਨ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੱਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋੱ' ਨਾੜੀਆਂ ਇਕ ਪੱਖੀ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਬਹੁਤ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਭਵੈਦ ਗ੍ਰੈਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋ 

ਇਕ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੀੜੀਆਂ ਉਪਰਲਾ ਲਪੰਟਿਆ 
ਪੱਤਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਛਿੱਲੜ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, 



ਕਚਨੀਲ 

ਚਮੜਾ ਰੋਗਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋ` ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਲੱਕੜ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ 
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲੱਕੜ ਉਪਰ ਮ੍ਲਾਇਮ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਬੌਹੀਨੀਆ ਪਰਪਿਉਰੀਆ ਵੀ ਵੈਰੀਗੋਟਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਚਮਕਦਾਰ ਵੈ'ਗਣੀ, ਲਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੜ੍ਹੋ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ 

ਭਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਰਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਝੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀ 

ਲਗਦੇ ਪਰ ਦਸੈਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋ ਫੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ, ਹਰੀ-ਪੀਲੀ ਭਾਹ 

ਮਾਰਦੇ ਫਰਾਂਸ-ਬੀਨ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ 

ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛਿੱਲੜ ਕਦੀ ਕਦੀ 
ਮਰੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਫ਼. ਟ੍ਰੀ. ਸਰ, ਇੰ--ਡੀ. ਵੀ. ਕੋਵਨ 

ਕਚਨੀਲ : ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਰੈਗਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋਂ 
ਸੰਧੂਰੀ ਕਿਰਮਚੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੌਗਕ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਝ ਮਾਦਾ ਸਕੇਲ ਕੀੜਿਆਂ 

(290619/00905 6645) ਦੇ ਸੁਕਾਏ ਹੌਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨ ਪੀਸ ਕੇ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਾੱਕਸਿਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੈਕਟਸ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਯ੍ਰਰਪ 
ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗਕ ਪਦਾਰਥ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੈਨਿਅਰਡਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਕਚਨੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੌਂ" 
ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 

ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸ਼ਰਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ 

ਰਾਹੀ” ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੇਡੌਲ ਅਤੇਂ 

ਖ਼ੌਖਲੇਂ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੌੱਡ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 
70,000 ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਚਨੀਲ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮੌਮ ਵੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ ਕਚਨੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਿਲੀਨ ਰੰਗਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ 
ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 
ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਰੋਗਕ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਚਨੀਏਲਿਨ ਜਾਂ 

ਕਾਰਮਿਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 5 : 996 

ਕੱਚਾਨ : ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਚੇਲਾ ਸੀ, 

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗੇ 

ਸੰਖੋਪ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਸੀ । 

'ਗੋਧਵੰਸੋ' ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਕੱਚਾਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ--- 

1. ਕੱਚਾਯਨ ਗੰਧੰ, 2. ਮਹਾਨਿਰੁੱਤੀ ਗੰਧ, 3. ਚੁੱਲਨਿਰੁੱਤੀ ਗੈਧੋਂ, 

4. ਨੈਤੀ ਗਧੇ, 5. ਪੇਟਕੌਪਦੇਸ ਗੌਧੇਂ ਅਤੇ 6. ਵੱਣਨੇਤੀ ਗੈਧੋਂ । ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਉਕਤ 

ਲੌਖਕ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਕ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ 
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ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤੀ ਗੌਧ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ _ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮ, ਮੰਤਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ 
ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਪੇਟਕੌਪਦੇਸ ਵਿਚ ਨੇਤੀਕਰਣ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ _ਵੱਖਰੀ ਰੀਤੀ 
ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵੱਣਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਸਿਧੀ 
ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਬੈਧੀ ਹਨ । 

ਕੱਚਾਨ ਵਿਆਕਰਣ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਆ- 
ਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 675 ਸੂਤਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਤੇਤਰ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਕਾਸ਼ਿਕਾਵਰਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 
7ਵੀ" ਸਦੀ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ 

ਵਧੀਆ ਮੁਖਮਤਦੀਪਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ !11ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚੋ ਰਚਿਆ 

ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਪਦ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ 13ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ 

ਨਯਾਸਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ । ਛੱਪਦ ਦਾ ਕੱਚਾਨ ਵਿਆ- 

ਕਰਣ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਤਨਿਦੇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ 
17ਵੀ” ਅਤੇ 18ਵੀ' ਸਦੀ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਤਿਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਲੋਚਨਾ 

ਸਬੋਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ! ਇਸ ਤੋਂ` ਕੱਚਾਨ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦ' ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਹਿੰ, ਵਿ. ਕੋ, 2 ; 311 

ਕਚੂਰ : ਇਹ ਜ਼ਿੰਜੀਬਰੇਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਹਲਦੀ ਵਰਗਾ ਪੌਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਕੁਰਕ੍ਰਮਾ ਜੈੱਡਵੈਰੀਆ 

।€੬੪੧੦ 2੬099) ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੰੱਡਵੈਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਕ੍ਰਕ੍ਰਮਾ ਸੀਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ, 

ਨਰਕਚੂਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਜ਼ੈੱਡਵੈਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਾਤੀ ਕੁਰਕ੍ਮਾ ਅਰਮੈਡਿਕਾ 

ਨੂੰ ਬਨ-ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਜੈੱਡਵੈਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਕਚੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ _ਉਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਧਨ ਪ੍ਰਕੰਦਾਂ ਰਾਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਕੰਦਾਂ ਨੂੰ 
ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਉਤੇ 

ਇਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ 
ਬੀਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸੈ'. ਮੀ. ਉੱਚਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਰੇ ਵੈਂਗਣੀ ਜਿਹੇ ਰੌਗ _ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਾਲੋਂ 
ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਲਗਦੇਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਕੰਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਆਡੋ-ਦਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਲੇਟੀ 
ਜਿਹਾ, ਗੈਧ ਕਸਤ੍ਰਰੀ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸੁਆਦ ਕ੍ਰਝ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਕੰਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਸ਼ਾਟੀ ਨਾਂ ਢਾ 

ਬਣਿਆ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਰੂਟ 
ਅਤੇ ਜੌ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 

ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਉ` ਉਠਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਪ੍ਰਕੰਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋ` ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸਦੀ 

ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਕਚੂਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਢੋ ਪੱਖੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤ 
ਪ੍ਰਕੌਦ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਰ ਇਕ ਪਾਚਕ, ਕਰ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਉਤੇਜਕ, ਮਹਿਕਦਾਰ, ਮੂਤਰਵਰਧੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਬੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੁੰ 
ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਕੋ- 
'ਰੀਆ ਅਤੇ ਗਨੌਰੀਆ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੋਹ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇਂ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੌ 
ਗਾਇਕ ਲੌਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਕਾੜ੍ਹੋ ਵਿਚ 
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, 
ਜ਼੍ਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਚਾ ਹੌਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਫਟਕੜੀ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਚ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 
ਨਾਲ ਪਏ ਨੀਲਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਜਲੌਧਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਮਲ੍ਹਮ ਫ਼ੌੜਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ,--ਸੈ.ਪ.ਇੰ.ਪਾ.--100; ਹਿੰ.ਵਿ.ਕੌ, 2:311; ਇ.ਡ.ਇੰ.--327 
ਕੱਛ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ-ਕੇ'ਦਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ 

ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 
ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਕੱਛ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 45,619 

ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਵਸੋ` 1,050,161 (1981) ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੈ । ਰਣ ਕੱਛ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 
ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੋਂ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ । 
ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਖਾ 40 ਤੌ 60 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤੱਕ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੋਂ' ਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ 
ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਆਮ 
ਹਨ । ਸਿਰਫ 30% ਭੌ" ਵਿਚ ਖੋਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਜਰਾ ਇਥੋ” 
ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ । ਤਿਲਹਨ, ਜਵਾਰ, ਕਪਾਹ, ਮ੍ਰੈਗਫਲੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਸੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਛਿੱਦੀ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ 
ਦੀ ਘਣਤਾ 50 ਤੋ 100 ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਪਰ 
ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਰਣ-ਕੱਛ _ਗੈਰ-ਆਬਾਦ 
ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ । 

ਕੱਛ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਕੌਲੋ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਤੇ ਸੌਗ- 
ਮਰਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ । ਪਦਨਾ, ਕਾਂਡਲਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ 

ਜੌਖਾ ਵਿਚ ਲਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ 
ਭੱਠੇ ਆਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡਲਾ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜੌੜਨ 
ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਭੋਜ ਵਿਚ ਹੈ । ਭੁਜ ਜ਼ਿਲੇਂ, ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । 
ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਵਿਚ ਪੈਟਰੌ-ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ । ਕਾਂਡਲਾ ਉੱਤਰ- 
ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਹੈ । ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 
ਭੂਜ ਤੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੱਛ ਦੇ ਖੋਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ । 13ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਾਮਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਇਥੋ” 
ਦੇ ਚਾਵੇਦਾ ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ । 1339 ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਤਾ । 
ਸੰਨ 1540 ਤੋਂ 1760 ਤੱਕ ਇਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ 
ਕਾਇਮ ਰਿਹਾਂ । ਸਿੰਧ ਵਲੋਂ' ਥੌੜ੍ਹੀ ਥੌੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲੇ ਹੌਦੇ ਰਹੇ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 
ਰ ਗਿਆ । 1813 ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਥੇ ਫਿਫ 

421 ਕਛਾਰ 

ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ । 1815 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ 

ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 

ਅਧੀਨ ਆਇਆ । 1956 ਤੌ 1960 ਤੱਕ ਬੈਬਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਕੱਛ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ 
ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 

ਲਗਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਰ. ਪੁ.--ਇੰਪ. ਗੇ. ਇੰਡ. 11:74; ਇੰਡ, ਰਿ, ਜਗ. ; ਐਨ.ਭ੍ਰਿ.ਮਾ. 7:48 

--ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕਛਵਾਹੇ : ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜੋ 1129 
ਈ. ਤਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਨਰਵਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 

ਕਬੀਲੇ ਨੇ 9ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ । 

ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਚੰਦੇਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ 
ਤੇਜਕਰਨ ਅਪਣੀ ਸਦਰ ਮਰੌਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ 

ਰੁਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਤਖ਼ਤ ਖੌਹ ਲਿਆ । 

1129 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋ ਪਰਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕਛਵਾਹਿਆਂ ਤੋ ਗਵਾ- 

ਲੀਅਰ ਖੌਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ੍ਰੋਖਾਰ ਕਬੀਲੇ ਮੀਨਾਸ ਕੌਲ ਜਾ 
ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਧ੍ਰੰਦਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਬਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ 

ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਆਧ੍ਨਿਕ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਣੇ । 
ਮਰ ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ. 2 : 312 

ਕਛਾਰ : ਕਛਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਾਮ ਰਾਂਜ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 6,963 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 17,13,318 

(1971 ਈ.) ਹੈ । 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਛਾਰੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਥੇ ਭਾਜ ਕਰਦੇਂ 

ਸਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਛਾਰ ਪਿਆ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਛਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਸੁਰਮਾ ਘਾਟੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ । ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਦਰਿਆਈ ਪਟ੍ਹੋ ਦੈ 
ਨੀਵੇ' ਸਥਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਲੈਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹਨ । 
ਚਾਰੇ ਪਾਜਿਆਂ ਤੋ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋ” 

ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ (199 ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵ. ਕਿ. ਮੀ.) ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । 

ਸਿਲਚਰ, _ਕਛਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦਾ ਸਦਰ-ਮ੍ਰਕਾਮ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰ ਦੂਰ ਹਨ 1 
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਲਦਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਕਛਾਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿ. 

ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਭੌ ਉਪਜਾਉ ਹੈ । ਵਰਖਾ ਚੋਖੀ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਲਈ `ਇਹ ਖੋਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਹਨ । ਤਿਲਹਨ 

ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਛਾਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਸੋਧਣ, ਰ੍ਰੰ ਵੇਲਣ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ, 
ਲਕੜੀ ਚੀਰਨ, ਚੌਲ ਛਟਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ 

ਸਥਾਪਤ ਹਨ । | 

ਇਥੋ ਕਈ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੋ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਢਲਾਣ' ਤਿਖੀਆਂ ਹੌਣੁ 

ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਿਫਫ਼ ਬਰਾਕ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਯਚਰ ਅਤੇ ਕਰੀਮ= 



ਕੱਛ 

ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ 
ਰੋਲਵੇ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਇਥੋ” ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮਗੈਜ ਤੱਕ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੋ ਛੱਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਲਚਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਸ 
ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਛਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਰ੍ ਹ. ਪੁ.--ਇੰਡ. ਰਿ. ਜਗ.; ਇੰਪ. ਗ. ਦੰਡ. 9 : 248; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 
2:710. --ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੱਛੀ : ਕੱਛੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੱਛ-ਗੌਡਵ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਚਿਸਤਾਨ 
ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਕਲਾਤ ਦਾ ਇਕ _ਰਜਨੀਤਕ ਭਾਗ ਹੁਦਾ ਸੀ । 
1948 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਲਾਤ ਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 
ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। 
1965 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ 
ਦੀ ਵਸੋਂ 308000 (1981) ਹੈ। 

ਕੱਛੀ ਇਕ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ । ਵਸੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਛਿੱਦੀ 
ਹੈ । ਬੋਲਾਨ ਦੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ -ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 
ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਬਰਸਾਤੀ 
ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਰੀ ਅਤੇ ਬੌਲਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀ” ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ । 

ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੱੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਈ 
ਨਹੀ' ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ, ਚਟਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਧੀਆ 
ਨਸਲ ਦੇ ਘੌੜੇ ਅਤੇ ਉਠ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹ੍ਰਰ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਹੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਹੜੀ 
ਭਾਗ ਅਤੇ ਗਡਵਾ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਅਸੈ. 16 : 374. 

ਕਜ਼ਬੇਕ ਚੋਟੀ : ਇਹ ਜਾਰਜੀਅਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਗਣ- 
ਤੋਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਕੋਹਕਾਫ਼ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਟੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉੱਚਾਈ 5,033 ਮੀ. (16,512 ਫੁੱਟ) 
ਹੈ । ਇਹ 'ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਈਵੇ' ਜੌ ਤਪਿਸਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਦੂਹਰੀ 
ਕੌਣਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬ੍ਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਰਫ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੇਰੈੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢ 
ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਹੇਠਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਐਲਪਸੀ _ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਪੁਸ਼ਕਨ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

42” 42” ਉ. ਵਿਥ.; 44” 31" ਪ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 740 

ਕੌਜਮਲਾਈ (ਪਹਾੜੀ) : ਇਹ ਤਾਮਿਲਮਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਮ 
ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 1,091 ਮੀ. (3238 ਫੁੱਟ) 
ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਵਚਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜੌ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜਿਥੋਂ ਇਸਦੀ ਅਮੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੱਚੀ 
ਧਾਤ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ 
ਰੁੜ੍ਹਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਡੇ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਕਿ. ਮੀ. ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹਨ । ਕੌਜਮਲਾਈ ਦਾ ਲੋਹਾ ਪੌਰਟੋ ਨੌਵੇਂ ਆਇਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ 19 ਵੀ ਸਦੀ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਬਲਾਸਟ ਭੱਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਿਹ 

442 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਭੱਠੀਆਂ ਡਿਗ ਪਈਆਂ । ਉਸ ਸਮੇ” ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਲੌਹਾ ਕਢਣ ਦਾ 
ਕੌਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸਿਧਾਰਕੌਇਲ ਦਾ 
ਮੈਦਰ ਹੈ । 

11” 37" ਉ. ਵਿਥ.; 78” 4 ਪੁ. ਲੰਬ. 
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ਕੈਜਰ : ਇਹ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਕਬੀਲਾ ਦ੍ਰਾ ਵੜ ਮੂਲ ਨਾਲ 

ਸਥੈਧਤ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 

ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋ` ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੌਜਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ _ 

ਉਤਪਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕਾਨਚਰ' ਸ਼ਬਦ ਤੋ' ਹੋਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਉੱਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਂ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 
ਕੌਜਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦ੍ਰਾ ਵੜ ਮੰਨਣਾ 
ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ਕੌਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸੀਆਂ, ਹਾਬੂਰਾਂ, 

ਬੌਰੀਆਂ, ਭਾਟਾਂ, ਨਟਾਂ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀਮਾਰਾਂ ਆਦਿ 

ਹੌਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੋ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਕਥਨ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕੰਜਰ 'ਮਾਨ' ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸੰਤਾਨ ਹਨ । ਇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ _ਸਗੌਤਰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ 

ਅਤੇ ਗੌਤਾਂਤਰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

1891 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਜਰਾਂ ਦੇ 106 

ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਵਲ _6 ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਡ ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇ" ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਜਲਾਦ, ਕ੍ਰੰਚਕੈਦ, _ਪੱਥਰਕੱਟ, ਰਾਸ਼ਬੰਦ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੰਦਾ ਹੈ / 
ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੀ ਸੈਤਾਨ 
ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ' । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ 
ਹੈ । ਵਿਧਵਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਕ੍ਰ ਆਰੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ 

ਕਰਾਉ”ਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੌਰੰਜਨ ਕਰਨ ਬਦਲ ਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼੍ਹਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਨ ਲੈਦੇ ਸਨ । ਹਰੇਕ ਕਜਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਜਮਾਨੀ 

ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਆਉ'ਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਸਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੌਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਸਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਜਰ, ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਹੌਰ 
ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ -ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ 
ਸਨ । ਕੁਝ ਕੰਜਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ 
ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ 
ਪੇਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੈ 

ਰਹੇ ਹਨ । 
ਕੌਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਲੰਬਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 

ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਜੋ, ਬਾਜ਼ਰੇ, ਕੰਦ, ਮੂਲ, ਫਲਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਛਿਪਕਲੀ, 

ਗਿਰਗਿਟ ਅਤੇ ਡੱਡ੍ਹ ਦਾ ਮਾਸ ਤਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਛਿਪਕਲੀ, ਸਾਨ੍ਹ 

ਸੱਪ ਅਤੇ ਗਿੱਧ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਉਸ 
ਨੂੰ ਕਈ ਰੌਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀਖ 

ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਹੌਰ ਇਸਤਰੀ-ਰੌਗਾਂ ਦੀ 

ਦਵਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ 

ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ । 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਕੌਜਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 

ਸਰਬ ਸਵੀਕਰਿਤ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤੋ” 

ਅਪਰਾਧੀ, ਪੌਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣੋ ਜਾਂਦੇ ਕੌਜਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਕੌਜਰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 
ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਿਪਤ' ਪੈਣ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦੇਵਤਾ 'ਅਲਮੁੰਦੀ' ਅਤੇ 
'ਅਸਪਾਲ' ਦੋ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਕਰੇ, ਸ੍ਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਗੇ 
ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
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ਕੌਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ : ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਸਥਾਪਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋ 

ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ. ਡਬਲਯੂ. ਕਰਾਕਰ ਨੇ ਕ੍ਰਵਾਰਟਰਲੀ ਰੀਵੀਉ ਜਨਵਰੀ, 
1833 ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਟੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ 
ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ` ਸੀ 

ਕੀਤਾ । ਜਦੋ ਗਲੈਂਡਸਟੱਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਰਲ ਬਿਲ ਉਪਰ ਲਿਬਰਲ 
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ _ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਲਿਬਰਲ ਯ੍ਰਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ; ਜਦੋ ਇਹ ਲੌਕ ਲਾਰਡ 

ਸਾਲਜ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੌਜ਼ਰਵੇਟਿਢ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੋਂ ਤਾਂ 

'ਯੂੂਨੀਅਨਿਸਟ' ਨਾਂ ਨਵੀ" ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਗ਼ਾਣ ਲੱਗਾ । 1912 ਵਿਚ ਦੌਨੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਅਤੇ ਦੌਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ; ਪਰ ਆਇਰਲੈਂਡ 

ਨੂੰ ਡੱਮੀਨੋਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਾਂ ਤਜ ਦਿਤਾ 
ਗਿਆ । ਇਹ ਅਲਸਟਰ ਅਤੇ (ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਸਕਾਟਲੈੱਤ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਚਲਤ ਟੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਕੌਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਿਜ਼ਰੌਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ-ਸੈਗਠਨ ਦੀ ਲੌੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
1867 ਦੇ ਦਰਜੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੋ” ਪਿਛੌ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਤਾ । ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਨੇ ਹੀ 1870 

ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕੀਤਾ । 

ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੌਭਾਲ 

ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਸ਼ ਸਨ । ਭਾਵੇ" ਵੀਹਵੀ` ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1945 ਤੋਂ ਪਿਛੋ" ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਣ ਤਬਦੀਲਾਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਕਥਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ 

ਹੈ । ਮੈਕਮਿਲਨ ਦੇ 1957 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੌਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ 
ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਰੋਲੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ= 

ਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਕੋਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ 

ਹਾਂ। 
ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਵਾਏ 1924 ਅਤੇ 1929-31 

ਟੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਵਚ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਸਮੋ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ 
ਹੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੋ ਅਧਾਰਤ, 1932 
ਵਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਪਾਲਸੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । 1935 

ਪਿਛੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਢ ਚਰਚਲ ਅਤੇ 
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ਈਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ:ਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ 

ਆਲੌਚਨਾਂ ਕੀਤੀ । 1939 ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੈ'ਬਰਲੌਨ' ਨੇ ਚਰਚਲ ਅਤੇਂ ਈਡਨ 

ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਫਿਰ 

1940 ਵਿਚ ਚੈੱਬਰਲੇਨ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ 
ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਮ ਸੈਭਾਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਚਰਚਲ) ਸੀ । 1945 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ । 

1945 ਅਤੇ 1951 ਵਿਚ ਵ੍ੁੱਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

ਹੇਠ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ 
ਅਤੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, !ਚਾਰਟਰ' ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰ੍ਹਪ 

ਦਿਤਾ । ਭਾਵੇ' ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਬਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹੇ । ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1951 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ 

ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 1964 ਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹੀ । ਇਸ 

ਸਮੋ" ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 

ਚਰਚਲ, ਈਡਨ, ਮੈਕਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਡਗਲਸ ਹੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1955 ਅਤੇ 1959 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ 

ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਸਮੋ” ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਜ ਲੰਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋ ਸਥਾਪਤ 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ 

ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੌਮੀ- 

ਨੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਯ੍ਰਰਪੀਅਨ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ 

ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ 1956-57 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਦੋਂ ਐੱਗਲੌ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਦਰਸਰਾ ਸੰਕਟ 1963 ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ" ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿ- 

ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੌਫਿਊਮੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ 

ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ _ਭਰੌਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ । 1964 ਦੀਆਂ 

ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋ” ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 

ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਪਿਛੋ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਗਲਸ-ਹੋਮ ਨੇ ਔਲਾਨ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗੋਂ ਤੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ 

ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੌਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੁਲਾਈ, 1964 ਵਿਚ 

ਡਗਲਸ-ਹੌਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੌ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ 

ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਚੌਣ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਰਤ ਹੀਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 

ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਂ । ਮਾਰਚ, 1966 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ 

ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਅਜੋਕੀ ਕੈਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ 

ਮੁਖਾਲਫ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਤਾਕਤ _ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਰਵਜ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਐਕਟਾਂ 
ਨੂੰ ਰਦ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਆਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ 



ਕਜ਼ਾਕ (ਲੌਕ) 

ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੌਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 
ਜ਼ੌਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਖੋ" ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੌਧੀਆਂ ਨਾਲੋ“ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ । 
ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੋ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ= 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ 
ਕੌਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ । 
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ਕਜ਼ਾਕ (ਲੋਕ) : ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ (ਕਜ਼ਾਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜ- 
ਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ) ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗਵੇ` ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਕਿਆਂਗ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਿਹ ਲੌਕ ਭਾਵੇ 
ਤੁਰਕੀ ਬੋਲੀ ਬੌਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਮੌਗੌਲਾਂ ਨਾਲ 
ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੌਕ ਚਰਵਾਹੇ ਟੱਪਰੀ- 
ਵਾਸ ਸਨ । ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁੰਬਦਨਮਾ ਤੌਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂ ਯੁਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਵਾਸੀ-ਤੇਬੂ ਇਕ 
ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਣ ਕੇ 
ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੌਕੀ ਆਪਣੇ 
ਘੋੜਿਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਉਠਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਕ ਤੋਂ 
ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਧ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੌ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹ੍ਰੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ 
ਇਹ ਲੌਕ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ । ਘੋੜੀ ਦਾ ਖਮੀਚਿਆਂ ਦੁੱਧ, 
ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂ'ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 
ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਰੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਜ਼ਾਕ ਜਾਤੀ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਗਰੇਟ, ਮਿਡਲ 
ਤੇ ਲਿਟਲ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ . ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਗਰੇਟ ਕਬੀਲੇ ਅਜੋਕੇ 
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮਿਡਲ-ਕੇ'ਦਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਿਟਲ 
ਕਜ਼ਾਕ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੋ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਅਗਾਂਹ 
ਛੋਟ ਛੋਟੇ ਉਪ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀ- 
ਲਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਇਕ ਸੈਯਰਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਂ 
ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਇਕਠੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । 

ਕਜ਼ਾਕਾਂ ਦਾ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਨ ਨਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1 19ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਕ 
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ । ਰ੍ਰਸੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋ” ਪਿਛੋ” 
ਅਮੀਰ ਕਜ਼ਾਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਕਿਆਂਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ । ਬਾਕੀ 
ਦੇ ਕਜ਼ਾਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ 1934 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੱਪਰੀਵਾਸ 
ਗਰੁੱਪ ਬਾਕੀ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਕਿਆਂਗ 
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਇਲੀ ਕਜ਼ਾਕ ਆਟੋਨੌਮਸ' ਨਾਮੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 
ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕ੍ੁਲਜ਼' ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ" ਬਿਨਾਂ-ਪੂਰਬੀ ਸੀਕਿਆਂਗ ਵਿਚ ਦੋ ਹੌਰ 
ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕਾਉ'ਟੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਨ 1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯ੍ਰਨੀਅਨ 
ਵਿਚ ਛਗਭਗ 6,556,000 ਕਜ਼ਾਕ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 81% 
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ਸਿਰਫ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਖਿਆ 

800,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਕਿਆਂਗ ਖੇਤਰ 

ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾਂ 6 ! 774. 

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ : ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਗਣਰਾਜ 
ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲੋ” ਚੀਨ, 

ਦੱਖਣ ਵਲੋ" ਕਿਰਗੀਜ਼' ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਨ, ਪੱਛਮ ਵਲੌ' ਕੈਸਪੀਅਨ 

ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੌੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲੋ” 
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਜ਼ਾਕ 
ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕ ਹੈ । ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 
2,717,300 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ 15,452,000 (1983) 

ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ' ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 1900 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
ਤੋਂ ਆਲਮਾ ਆਤਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਿ. ਮੀ. ਫ਼ੈਲਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 

ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਠਾਰੀ ਉੱਚ-ਭੂਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 1/3 
ਹਿੱਸਾ ਨਿਵਾਂਣਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 

ਪਠਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 20% ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਕਾਨ ਟੈੱਗਰੀ ਚੌਟੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੌ” ਉਚੀ (6995 ਮੀ.) ਚੌਟੀ 
ਹੈ । ਇਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸਪੀਅਨ 
ਅਫਵਦਾਬ ਹਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਉਸਟੀਉਰਟ ਪਠਾਰ 

ਅਤੇ ਮਾਂਗਿਸ਼ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਂ ਇਦੀਪ ਉਤੇ ਕਾਰਾਤਾਓ ਅਤੇ ਆਕਤਾਓ ਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਡੋ' ਅਗੇ ਯੁਗਲ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 
ਵਧਾਓ ਹੈ ਜੌ ਕੈਸਪੀਅਨ ਡੂੰਘ ਨੂੰ ਟਿਊਰਨ ਦੇ ਨੀਵੇ` ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਰਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ ! ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੇਤ ਵਿਛਾ 
ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਕੀ, ਕੇਦਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਕੁਮ 

ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਈਜ਼ੀਲ ਕ੍ਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ 
ਹਨ । ਕੇਦਰੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਉਘੜ-ਦੁੱਘੜੀ ਉਚ-ਭੂਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਖਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਵਦਾਬ 

ਹਨ । ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਆਰਕਟਿਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ-ਨਿਖੇੜ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਦੀ ਉਚਾਈ 1524 ਮੀ. ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਚੇ ਖੇਤਰ 

ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਨ । ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂੂਰਬ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਐਤਰੀਵ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ । 

ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ 7000 ਤੋ" ਵੱਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਵਧੇਰੇ ਕੌਸਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਾਲ ਸਾਗਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ 
ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਟੈ'ਗੀਜ਼ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੋਧਤ ਹਨ । ਇਰਤਿਸ਼ 1700 ਕਿ. ਮੀ., ਇਸ਼ਿਮ 1400 ਕਿ. ਮੀ. 
ਅਤੇ ਟੌਬਾਲ 500 ਕਿ. ਮੀ. ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੋ ਦਰਿਆ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਗਲ ਦਰਿਆ ਕੌਈ 11000 ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਸਿਰ 
ਦਰਿਆ 950 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ 

ਹੈ । ਇਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ 
ਗਰਮੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ-ਜੌੜੂਆਂ ਦੀਆਂ 155 
ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਾ ਸਿੰਗਾ ਅਤੇ 
ਐਲਕ, ਬਘਿਆੜ, ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਚੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

_ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਥੋ” ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ' ਸਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 
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ਵਿਚ ਕਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਥੇ ਕੋਈ 96 ਤੋ ਵਧ ਵਖ ਵਖ 

ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂਬਾ, ਜਿਸਤ, ਚਾਂਦੀ, 

ਟੈਗਸਟਨ. ਕਲੱਈ, ਨਿਕਲ, ਕੌਬਾਲਟ, ਸੌਨਾ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਲੌਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ 

ਧਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ,ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਿੱਕਾ- 

ਉਤਪਾਦਕ ਖੋਤਰ ਹੈ । ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ 

ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕੌਲੇ 
ਜਿਸਤ, ਕ੍ਰੇਮਾਈਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਮੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੋਡਾਰ ਹਨ । 

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਭੋ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਚਰਾ- 

ਗਾਹਾਂ ਹੇਠ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20% ਭੂਮੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 

ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਥੇ ਲਗਭਗ 1600 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ 450 ਸਮ੍ਹਕ ਫਾਰਮ ਹਨ । 
ਕਪਾਹ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਫਸਲਾਂ ਇਥੇ ਵਧੇਰੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਤੰਬਾਕ੍ਹ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਹੋ” 
ਦੀ ਵੀ ਖੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚਿਆਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ । 
ਇਸ ਸਮੇ' ਉਦਯੌਗ ਨੇ ਵੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 

ਵਸ਼ੋਸ਼ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਦੇਗੀ ਲੌਹਾ, ਫੌਲਾਦ, ਢਾਲੀ 

ਹਾਤ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਣਿਜੀ ਖਾਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 

'ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੌਗ 'ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ 

ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਥੇ ਇਕ 

ਤਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ । ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਣੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੰੱਸਾਂ ਤੋਂ 
ਨੈ ਕੈ ਐੱਕਸਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਵੀ ਇਥੋਂ 

[ਣਦੇ ਹਨ | 

ਇਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ 
ਹਾਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੌ-ਢੁਆਈ ਦਾ 
5% ਕੰਮ ਰੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੋਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 

/ਬਾਈ 13,289 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 
09,274 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । 

ਇਥੇ ਕੌਲਾ, ਕੱਚਾ ਲੌਹਾਂ, ਅਨਾਜ, ਧਾਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱ 

ਮਤ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੋਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ, 

'ਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੌਰ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ 

ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ । ਸੈਨ 
971 ਵਿਚ ਇਥੇ 10101 ਪ੍ਰਾਰੌਭਕ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 198 
ਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, 44 ਉਚੋਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 207 

ਜ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਸਨ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਰ੍ਰਸੀ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਰਾਜਧਾਨੀ _ਆਲਮਾ _ਆਤਾ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਾਗਾਂ ਦਾ 

੧ਪਾਲੈਟਿੰਸਕ, ਚਿਮਕੈੱਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਪੈਵਲਾਂਫਸਕ ਇਥੇ ਦੇ ਹੌਰ ਵੱਡੇ 
3ਬੇ ਹਨ । 

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ _ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਭੁਆਚਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਲੌਕਾਂ ਦਾ 
ਹੁਰਾਵਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਘਰਨਦੀ ਸਜਾਵਟ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਮੋਂ 

ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਢੰਗ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 

ਹਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ 
। ਔਰੜਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੜ੍ਰੋ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਕ 

443 ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 

ਰੰਗਦਾਰ ਬਲ੍ਹਮਰ (ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਕਿਸਮ 
ਦਾ ਗਰਾਰਾ) ਸਿਰ ਉਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਵਾਲਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, 

ਚ੍ੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨ' ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਥੋ" ਦੀਆਂ 
ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਗਾਉਨ, 

ਸ਼ੌਖ ਰੋਗ ਦੇ ਕਮਰ ਤੀਕ ਲੰਬੇ ਮਖਮਲੀ ਕੌਟ, ਗਾਨੀ ਅਤੇ ਇਚਿਗੀ 
ਜਾਂ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੁੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਸੀਜ਼ਾਂ, ,ਸ਼ਰੌਵਰੀ' ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹ 

ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਊਨੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰਤੀ ਗਾਉਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ । ਕਜ਼ਾਕ ਲੌਕਾਂ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਲੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਮੀ ਜਾਂ 
ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਦੇ ਨਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ 

ਰੰਗ ਉਸਾਰੀਕਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਜ਼ਾਕ ਲੌਕ-ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇ ਨਾਲ 

ਹੈ । ਅਬਾਈ ਇਬਰਾਗਿਮ ਕੁਨਾਨਬਾਯੋਵ ਇਕ ਕਵੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ- 
ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਅਧੁਨਿਕ ਕਜ਼ਾਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 

ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ । ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ 
ਆਧੁਨਿਕ ਥੇਟਰ ਹਨ । ਸੰਨ 1944 ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 

ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 

ਆਲਮਾ ਆਤਾ ਵਿਚ ਕਈ ਆਰਟ ਸਕ੍ਹਲ ਅਤੇ ਨੰਸ਼ਨਲ ਪਿਕਚਰ 
ਗੈਲਰੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਈ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ 
ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੋਰੀਆਂ ਹਨ । ਫੌਟੋਟੈਂਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕੋ ਤੌਂ ਭੇਜੇ 
ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੂਸ ਦੇ ਢੌ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਪਰਾਵਦਾ ਅਤੇ 'ਇਜ਼ਵੈਸ- 
ਤੀਆਂ ਇਥੋ ਮੁੜ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਲਮਾ 

ਆਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਰੇਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 

ਰੀਜਨਲ ਸੈੱਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ । 

24 ਮਾਰਚ 1937 ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੈਵਿਧਾਨ ਲਾਗ੍ਰ 
ਕੀਤਾਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ 

ਗਈ । ਇਥੋ“ ਦਾ[ਸਭ ਤੋ' ਉਚਾ ਵਿਧਾਨਕ ਐਗ 'ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ' ' 
ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੈਬਰ 

ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੰਜ਼ੀਡੈਟ 
ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ, ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 15 ਮੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 'ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ' ਦੇ 

470 ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੇ" ਅੱਧੇ ਮੈਬਰ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਹਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 
1/3 ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਆਬਲਸਟ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਉਲ (ਛੋਟੀ ਬਸਤੀ) ਰਾਹੀ” ਪ੍ਰਬੋਧ 
ਚਲਾਉੱ'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌਣ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਗਣਰਾਜ 

ਦੀ 'ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ' ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਮੰਡਲ ਹੈਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲ- 

ਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 
ਇਥੇ” ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਜ਼ਾਕ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾਉ”ਦੀ ਹੈ 

ਜੋ 'ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ' ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

26 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਘੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 
ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਾਲਸਕ, ਟਰਗਾਈਐਕਮੌਲਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸੈਮੇਪਾ- 
ਲੈਟਿੰਸਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । 
15 ਦਸੈਬਰ 1936 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯ੍ਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਰ. ਦਾ ਗਣਰਾਜ 
ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ 



ਕਜ਼ਾਰ ਅਜ਼ ਸਕ -੩ ੨ ਦਾ 

ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਹ, ਪੂ.--ਮੈਨ. ਬ੍ਰਿ. ਸੌ. 10 : 407 

ਕਜ਼ਾਰ ਐਜ਼ ਸੌਕ : ਪ੍ਰਾਂਤ--ਇਸਦ' ਅਜੋਕਾ ਨਾਂ ਰਾਚੀਡੀਆ 
ਐਰ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਰਾਕੌ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ । 

'ਕਜ਼ਾਰ ਐਜ਼ ਸੌਕ' ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ . 
ਐਟਲਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਕੋ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ 

ਦੀ ਨਿਰ-ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 59, 585 ਵ. 

ਕਿ. ਮੀ, ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 

24,900 (1981) ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੈ 
ਜਿਥੇ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਬਦੌਸ਼ ਆਜੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹ੍ਹਤ 

ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਰੁਤ ਔਖਾ ਹੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਹਿਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਐਟਲਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ 
ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬਾ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ 
ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸਤ ਅਤੇਂ 
ਸਿੱਕਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖ ਖਣਿਜ ਹਨ । ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੈਤ ਨਿੰਬ੍ਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਇਥੇ ਸਾਲਾਨ' ਬਾਰਸ਼ !5 ਸੈੱ. ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਬਰਸਾਤੀ 

ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਖਜੂਰ ਅਤੋਂ ਜਤਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 13 : 500 

ਕਜ਼ਾਰ ਐਜ਼ ਸੌਕ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਮਰਾਕੋ ਦੇ ਇਸੇ 
ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਮਰਾਕੋ 
ਦੀ ਨਿਰ-ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਜੌਕਾ ਨਾਂ ਰਾਚੀਡੀਆ ਔਰ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਨ 

1916 ਤੋ 1950 ਤੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਕ੍ਰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ 
ਰਿਹਾ । ਇਹ ਖਜੂਰ, ਜੈਤੂਨ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੈ 
ਇਥੇ ਖੌਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--16775 (1971) 
ਹ. ਪੁ.--ਐੈਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 9 : 877 

ਕਜ਼ੀਲ ਆਰਡਾ : ਆਬਲਸਤ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕਜ਼ਾਕ ਸੌਵੀਅਤ 
ਸਮਾਜਵਾਦ ਗਣਤੋਤਰ ਦੀ ਇਕ ਆਬਲਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਦਾਰਯਾ 

ਦੇ ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ 2,38,100 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚ ਫੈਲਿਅ' ਹੋਇਆ 

ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 5,95,000 (1983) ਹੈ ਇਸ ਦੇ 

ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਰਾਲ ਕਾਰਾਕ੍ਮ ਅਤੇ ਕਾਈਜ਼ੀਲਕਰਮ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਬੈਜਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਹੈ । ਇਥੇ 
ਕਪਾਰ, ਤਰਬ੍ਰਜ਼, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਦਾਰਯਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਨ । ਇਥ' ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲ੍ਰਣ, 
ਲੋਹਾ ਮਿਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਅਫਾਲ ਸਾਗਰ ਉਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਮ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਲ- 
ਸਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬਾਬੋਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋਵੀਅਤ 

ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ । ਓਰੈਨਬਰਗ- 
ਤਾਸ਼ਕਦ ਰੋਲਵੇ ਇਸ ਆਬਲਸਤ ਦੇ ਵਿਚੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ । ਅਰਾਲ 

ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵੀ ਹੌਦੀ ਹੈ । ਇਕ” ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 

70% ਕਜ਼ਾਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੂਸੀ, ਕੌਰੀਅਨ ਅਤੇ 

ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ । ਇਥੋ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕਜ਼ੀਲ ਆਰਡਾ, 

ਅਰਾਲਸਕ ਅਤੇ ਨੋਵੋਕਜ਼ਾਲਿਸੰਕ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.-- ਐਨ. ਬਿ ਮਾਂ, 5 : 964 

।`੮ ੪੦ ਦ: ੮) ੪% 

ਕਜ਼ੀਲ ਆਰਡਾ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਕਜ਼ਾਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜ- 
ਵਾਦ ਗਣਤੌਤਰ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਬਲਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਨੀਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਅਨ ਮੀਕੈਟ ਦੇ 
ਇਕ ਭੌਕੰਦ ਨਾਮੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਨ 1853 
ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 

ਪੀਰਵਸਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੌ ਬਾਅਦ ਇਸ 
ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਨ ਮੀਕੈਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 

ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ੜ ਕਜ਼ੀਲ ਆਰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਕੇ 
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ _ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ _ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
ਸੈਨ _1929 ਵਿਚ ਆਲਮਾ ਆਤਾ ਦੋ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 

ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਜ਼ੀਲ ਅਰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂਦਾ 

ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਹੁਣ ਭੌਜਨ ਤੇ ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ । ਇਕ 
ਕਜ਼ਾਕ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--177000 (੧983) 
44748";ਉ. ਵਿਥ; 65728" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 5 : 964 

ਕਟਹਰ : ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਹਰ ਜਾਂ ਕਟਹਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ ਸਦਾ ਹਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜੈਕ-ਫਰੂਟ ਟ੍ਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਬਗ਼ੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 'ਥੀਓਫਰੇਸਟਸ ਨੇ 300 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਫ਼ਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ।` 
ਇਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਟੋਕਾਰਪਸ ਹੈਟੀਰੌਫਾਈਲਸ 

(4716687705 8212707671/85) ਹੈ ਪੁਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਆਰੌਟੋਕਾਰਪਸ ਇਨਟੈਗਰੀਫੋਲੀਆ ਦਾ 
ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁੱਖ ਮੌਰੇਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਹੈ । 

ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ-ਕ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 

ਪੱਤਿਆਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੋ 10-20 ਸੈ. ਮੀ. 
ਲੰਬੇ, ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ _ਚਮੜੋਂ 

ਵਰਗੀ ਛੁਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੱਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ' ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੈਗ ਦੇ 

ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ` ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ 

ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਤਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ 

ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਖ ਵੱਖ 

ਪ੍ਰਸ਼ਪ-ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਵਖਰੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 

3-10 ਮੈਂ. ਮੀ. ਲੰਬੋ ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਅਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿੱਡੌ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ _ਪਰਾਗ-ਕਣ 
ਵਹਿਣੀ £ ਮਿ. ਮੀ. ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਜੈਂਕ-ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹ੍ੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਜੈਕ-ਫ਼ਲ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਚੋ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ 

ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਲਿਆਂ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ 2.5 ਸੈ. 

ਮੀ. ਮੋਟੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ _30-90 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਅਤੇ 

30-40 ਸੈ. ਮੀ. ਮੌਟਾ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ'--ਇਹ ਗ੍ਰੜ੍ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਂ ਲਈ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ _ਤਟਵਰਤੀ 
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ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੈਬਈ ਵਰਗੇ 

ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਆਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈੱਦਾ 
ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਫ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇਜ਼ 

ਅਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਖ਼ੁਸ਼ਬ੍ਰ ਵਾਲਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਫ਼ਲ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 
ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨਵੀ ਲੱਕੜ ਚਮ- 
ਕੀਲੀ ਪੀਲੋ ਰੌਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇ' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ 
ਦ। ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੋ 

ਕੌਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਸ਼ਤ--ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਗਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਰ ਉਸ਼ਣੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰੰਘੀ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਰੁੱਖ 
ਬੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
ਜਿੱਥੇ ਉਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ, ਪੁ.--ਕਾ. ਟੀ, ਨਮ. ਕੋ. : 290 

ਕਟਕ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਂਨਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨੀ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 
ਮਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪਛਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 
11,142 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 46,28,800 (1981) 
ਹੈ । ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 50 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀ ਦਲਦਲੀ ਪੱਟੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ । ਕੋਈ 60 ਕਿ.ਮੀ. 
ਤੰੜਾ ਦਰਿਆਈ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੌ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੜਾ ਉਪ- 
ਜਾਉ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਖੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਉਪਰ ਵਾਲਾ 
ਏਲਾਕ' ਪਹਾੜੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰਬ ਤੌਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 
ਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੁਰ ਹਨ । ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਹਹੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਹਾਂਨਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਵਚੌ" ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਬੇਤਰਨੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 
ਤੌਤਰੀ ਸੀਮਾਂ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ 
ਤਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਹਨ । ਪਟਸਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਗਾਈ 
ਕਾਂਦੀ ਹੈ । ੍ 

ਬੋਤਰਨੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜਜਪੁਰ ਨਗਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ 
/ਅੁੱਖ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਹ ਕਈ ਬ'ਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 
ਏਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਸਤਵਾ ਅਤੇ 
7ਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸੌਲਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦਾ 
ਭਣਿਆ 10 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਅਬੂ 
੭ਜੀਰ ਖਾਂ (1686) ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 
#ਸੀਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦੈਗਿਰ, ਲਲਿਤਗਿਰੀ, 
#ਲ਼ਮਗਿਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੋਧੀ ਕਲਾ 
2 ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਰਤਨਗਿਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ' ਮੱਧਕਾਲ 
ਹੋ ਬੌਧੀ ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ । 

ਹ, ਪੂ.--ਇੰਪ. ਮ. ਇੰਡ. 11 : 85 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 6 : 929 

ਕਟਕ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ 
। ਜੌ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦੇ ਦੁਫਾੜ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ 
50 ਕਿ. ਮੀ. ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 70 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ 
ਰੀ ਤੋ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਾਜਾ ਅਨੰਗ ਭੀਮ ਦੇਵ ਤੀਜੇ 

ਕਟਲ ਫਿਸ਼ 

(1211-38) ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਬਾਰਬਤੀ _ਦਾ ਕਿਲਾ 
ਬਣਾਇਆ । ਇਹ ਨਗਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਉੜੀਸਾ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁਕੰਦ ਦੇਵ (1559-68) ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ 
ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੰਦੁ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਰਬਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਨੰ 
ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਵਾਟੀਆਂ । ਸੋਨ 1568 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ 
ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪਰ 1590 ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 
1751 ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ । 14 ਅਕਤ੍ਬਰ 
1803 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ । 

ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬਾਗ਼ 
ਮਹਿਲ (1633), ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ (1690), ਕਾਦਮ ਰਸੂਲ 
(1715), ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਮੰਦਰ (18ਵੀ" ਸਦੀ), 
ਬੈਪਟਿਸਟ ਗਿਰਜਾਘਰ ਤੋਂ ਕੈਥੌਲਿਕ ਗਿਰਜਾਘਰ (19ਵੀ” ਸਦੀ), 

ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ (1946) ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਇਥੋਂ` ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਰਵੇਨਸ਼ਾਹ ਕਾਲਜ (1863), 

ਕਰਾਈਸਟ ਕਾਲਜ (1944), ਸਟੂਅਰਟ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ (1944), 
ਸ਼ਾਇਲੋਬਾਲਾ ਵਿਮੈੱਨ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਿਰੀ ਰਾਮ ਚੌਦਰ ਭਾਂਜ ਮੈਡੀਕਲ 
-ਕਾਲਜ (1949) ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਨਾਥ ਟੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਕਾਲਜ ਉਤਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਉੜੀਸ' ਦੀ 

ਹਾਈਕੌਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟਰਲ ਰੀਸਰਚ ਸੋਸਥਾ ਵੀ ਇਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿੱਲੋ ਦੀ 
ਦੀ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚੌਦੁਆਰ 
ਵਿਖੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ । ਇਸ 
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬਰੰਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕਰ ਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਹੌਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--ਮੈ, ਖੇ.--327 412 (1981) 

ਸ਼ਹਿਰ--269950 (1981) 
20” 38” ਉ. ਵਿਥ,; 85” 53 ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹੈ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 6 : 929 : ਇੰਪ. ਗ. ਵਿੰਡ, 11 : 98 

ਕਟਨਾ : ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 
ਅਲ-ਮਾ-ਸ਼ਰਾਫ਼ਾਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 

ਮੁਹਾਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੀ ਸਹੰਸਰ ਈ. ਪੂ. 

(ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਦੇ 

ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਲੋਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤਾਨਮ ਹੈ । ਸੈਨ 1924-29 

ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਦੇਵੀ ਨਿਨ-ਏ-ਗਾਲ ਦਾ 

ਮੰਦਰ ਮਿਲਿਆ । ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮ੍ਹਹ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 

ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਮੀਨੈਮਹੈਟ ਦਰਜੇ (1929-1895 ਈ. ਪ੍ਰ.) 
ਦੀ ਲੜਕੀ ਈਟਾ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ _1375 ਈ. ਪੂ. 

ਤੋਂ ਪਹਿਲੰ ਬਣੇ ਮਾਈਸੀਨੀਅਨ ਫੂਲਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੰ ਬਦੇਜ਼ੀ 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 1375 ਈ. ਪੂ. ਤੌ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਤਾਇਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਪੀਲੂਲੀਮਸ ਨੇ ਤਬਾਹ 
ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 728 

ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ : ਮੌਲਸਕਾ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਫ਼ੋਲਪੌਡਾ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਓਈਡੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਪਾਈਡੀ ਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 

ਨੂੰ ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠਬਾਹੋ` ਅਤੇ ਸਕ੍ਇਡਾਂ ਨਾਲ 
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ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੋਟੇ ਕੈਲਸੀਅਮੀ ਖ਼ੋਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੰ ਕਟਲ ਬੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋ 90 ਸੈ ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਹ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸੀਤ-ਉਸ਼ਣ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੌ-ਮਲੌਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ 

ਕ੍ਝ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੀਪੀਆਂ ਸੀਪੀਏਲਾ ਅਤੇ ਹੈਮੀਸੀਪੀਅਸ 

ਹਨ । ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੀਪੀਆ ਆੱਫ਼ਿਸਿਨੇਲਸ ਲਗਭਗ 60 ਸੈ'. ਮੀ. ਲੰਬੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੀਪੀਏਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਚ ਛੌਟੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ਾਂ 

_ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੌ ਜਾਪਾਨ ਤਕ ਮਿਲਦੀਆਂ 

ਹਨ । 

ਅਜੌਕੀ ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਮਾਇਓਸੀਨ ਮਹਾਯੁਗ ਵਿਚ (ਤਕਰੀਬਨ 

21,000,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਬੈਲੰਮਨਾਈਣ ਵਰਗੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਪਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋ ਪ੍ਰਛ ਤਕ ਖੰਭੜਿਆਂ 

ਦਾ ਇਕ ਜੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਉਪ-ਅੰਗ, 

ਸੀਪੀਆ ਆੱਫ਼ਿਸਿਨੇਲਸ 

ਅੱਠ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਂਟੇਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਟੈਂਟੇਕਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨ 

ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅੰਦਰ 

ਦੋ ਗੁਥਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬਾਈ 

ਉਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟੈੱਟੇਕਲਾਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ 

ਸਿਰਿਆਂ ਉਤੇ ਚੂਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਨਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੋ 

ਦੀ ਬਾਂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟੋਕਾਂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਉਤੇ ਇਹ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ । 

ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਫੁਰਤੀਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਭੜਿਆਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ_ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਨਲ 

ਵਿਚੋ` ਨਿਕਲੀ ਧਾਰ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਜਦੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਨਲ ਵਿਚੋਂ" ਧਾਰ 

ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ _-ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ 

ਹਨ । 

ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਉਤੋਂ ਘਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਲੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜਣਨ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100-300 ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੰਡਾ 

ਲਗਭਗ 12 ਮਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ੌਲ ਜਾਂ ਕੈਪਸਿਉਲ 

ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਡੇ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੰਡੇ 

ਜਿੱਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਰ ਅਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਰਕ, ਵੇਲ, ਡਾੱਲਜ਼ਿਨ ਅਤੇ 
ਹੌਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ । ਰ੍ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਟਲ ਫ਼ਿਸ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ 

ਦਾ ਪਿਗਮੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੋਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੰਜਨ 

ਵਜੋਂ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਭੇਂ ਹੌਰ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਢਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ” ਪਿੰਜਫੇ ਵਿਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸੀ- 

ਅਮ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 6 : 929 $ ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, ਮਾਂ, 3 : 314 
9੫ 

ਕਟਲੰਹਰ-(ਰਿਆਂਸਤ) : ਇਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੱ ਛੌਟੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੋ ਜਸਵਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ 
ਵਾਕਿਆ ਸੀ । ਪਿਛੋ ਆ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੌਕੀ ਤੋ ਕਟਲੈਹਰ ਬਣ 

ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਉਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਚਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ 
ਪਿਤਾਮਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਉਪਰੈਤ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਮਿਸਟਰ ਬੈਰਨਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਂਭਨ ਤੱ ਆਇਆ, ਖਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ 
ਰੀਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਨਾ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਢੀ ਔਲਾਦ ਵਿਚ“ ਸੀ। _ 

ਲਗਭਗ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ 

ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਤਲਹੱਟੀ ਅਤੇ ਕਟਲੈਹਰ ਦੇ ਤਅਲੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ 

ਅਤੇ ਕੌਟ-ਕਟਲੈਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ । ਸਮੇਂ ਸਮੇ 
ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ ਸਮੇ” ਦੇ ਮ੍ਰਗ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ 

ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਪਾਸ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸੈਨਦਾਂ 



ਸਿ 

ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ,ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ _ਦੇ ਬਦਲੇ . ਖ਼ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ” ਚੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਨਿਸਚਿੰਤ ਰਹੀ ਪਰ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਆਂਢੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ _ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 

ਕਟਲੈਹਰ ਤਅਲਕੇ ਤਕ ਲੈ ਆਦਾ । 

ਸੈਨ 1758 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੈ ਘੁਮੰਡ ਚੰਦ ਨੂੰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਲਿਆ । ਸੰਨ.1786 /ਵਚ ਜਦੋਂ ਸੈਸਾਰ ਚੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਟਲੈਹਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਜੇ 

ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪਰ _ਗੌਰਖਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 
ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1809 

ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ । ਸੰਨ 1825 ਵਿਚ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੌਟਵਲਬਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੁਆਲੇ 

ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ।ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਰੱਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ । 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋ ਕਿਲਾ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁ. ਦੀ ਜਾਗ਼ੀਰ ਦਿਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹ੍ਤ 

ਜਾਗ਼ੀਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।,ਸੰਨ 1864 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਲ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਪੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ । 

ਹ. ਪੁ--ਰਿਸਟਰੀ ਆੱਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲ ਸਟੇਟਜ਼ 2 : 491 

ਕਟਾਸ : ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ 
ਦਾਦਨਖਾਨ ਤੌ ਲਗਭਗ 23 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 
ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕ ;(ਸਥਾਨ) ਦੌਂਵੇ' ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਹਨ । ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੋ ਵੀ ਕਟਾਸ ਵਿਚ ਹੀ 

ਦੇਹ ਤਿਆਗੀ ਸੀ । 

ਹ. ਖ.--44. ਕੋ, 

ਕਟਾਸ਼ : ਦਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿੱ- 

ਤਰ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜੌ ਗਣੀਆ ਨਾਮੀ ਇਕ ਛੌਣੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਹਾਣੇ 

ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿਚੌ` ਆਉਦਾ ਹੈ। 

'ਇਥੌ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਆ ਸੈਦਾਂ 

ਸ਼ਾਹ 'ਚੋਂ` ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਗੰਧਾਲਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚਲੀਗੂੰਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ 

ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਰਮਣੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ 

ਜਲਦ ਛੋਵੀ' 449 ਕਟਾਣਾ 

ਇਕ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਸਤੀ' 

ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਰੁਦਨ ਸਮੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ । ਤਲਾਬ ਤੌ ਲਗਭਗ 244 

ਮੀ. (800 ਫੁੱਟ) ਹੇਠਾਂ ਗਣੀਆ ਨਾਲਾ ਦੌ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 

ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ.--ਇੰਪ, ਗ. ਇੰਡ, 15 : 150 

ਕਟਾਂਗਾ (ਸ਼ਾਬਾ) : ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੇਅਰ 

(ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗੌ) ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਕਲ੍ਹ 1972 ਤੱ 

ਸ਼ਾਬਾ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵਿਚ ਝੀਲ 

ਟਾਂਗਾਨੀਕਾ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜੈੱਬੀਆ, ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਅੰਗੌਲਾ .ਰਾਜ 

ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 496,905 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 

3,433,846 (1979) ਹੈ । ਰ੍ 

ਸੰਨ 1885 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 197% ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਤਰ ਕਟਾਂਗਾ ਨਾਂ 

ਹੇਠ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਨ ਨੌਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ 

ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਦੌ-ਜਹਿਦ ਚਲਦੀ 

ਰਹੀ । ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਣਾਂਗਾ ਦਾ: ਖੇਤਰ ਨਵੇ 

ਆਜ਼ਾਦ ਹੌਏ ਕਾਂਗੋ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋ ਵੱਖ `ਹੌ ਗਿਆ ਅਤੋਂ- ਬ੍ਰੈਲਜੀਅਨ 

ਕਾਂਗੌਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਯ੍ਰਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ` ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼੍ਨ= 

ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1963 ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ _ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਲਸਰੂਪ 

ਇਥੌਂ` ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗੋਲਾ. ਵਿਚ ਜਾ. -ਸ਼ੱਰਣੂ ਲਈ 1 

ਸੈਨ 1977 ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਗ਼ੀ ਅੰਗੌਲਾ _ ਤੋ” ਜ਼ੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ । ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੱਸ ਪ੍ਰੇਦੇਸ਼ ਵਿਚ 

ਗੜਬੜ ਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂਬਾ ਸਵਾਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੋ 

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾ ਇਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚੌ` ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਥੋ” ਕੋਬਾਲਟ, ਯ੍ਰੇਨੀਅਮ ਜਿਸਤ, ਚਾਂਦੀ ਕੈਡਮੀਅਮ 

ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੈਕਾਂ ਰੀ ਖਣਿਜ ਕਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਟਾਂਗਾ ਦੇ ਸਥਾਂ- 

ਨਕ ਵਾਸੀ ਯ੍ਰਰਪੀਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੌ” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ_ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ` ਕਰਨ ਦੋ ਆਦੀ ਸਨ । ਸੰਨ 1900 ਤੱ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਿੰਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੱਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੇਦਰ 

ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹ੍ਤ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜ਼ੇਅਰ 

ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਉਦਯੌਗਕ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 

ਇਥੋਂ ਕਪਾਹ, ਤਮਾਗ੍ਹ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੈਗੀ ਖੌਤੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਫੈ । 

ਡੌਗਰ-ਪਸ਼ੁ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਬੌਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ । 

ਰ. ਪੁ.-ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 315 ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾਂ: 10 : 681 

ਕਟਾਣਾ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 

ਦਾ ਇਤਰਾਜਕ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜੋ ਦੌਰਾਹ' ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿ. 

ਮੀ. ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ 

ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਂ 

ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਂਦਿਆਂ 
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ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ 
ਨਾਂ ਦੇਗਸਰ ਹੈ । ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਕ੍ਰਝ ਚਿਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗੀ- 
ਕਰਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੀ. ਐਨ. ਡਬਲਿਉ ਅਤੇ ਈ. ਬੀ. ਰੇਲਵੇ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੇਗਸਰ ਸਾਹਿਬ 

ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--551 (1971) 
_ 30? 45” ਉ. ਵਿਥ.; 76? 00/ ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪ.--ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ - 1973 ; ਮ. ਕੋ. : 291 

ਕਟਾਰੂ : ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵਾਲਾ 
ਇਸਦੇ ਅਣਭੌਲ-ਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ.ਦਾ ਨਿਰਣਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਇਸ ਦਾ ਤੌਲਣ ਵਾਲਾਂ ਵੱਟ/ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ । 

ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿਦ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਸਮੋ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਮਲਿਕ ਸੀ ਤੋ ਬ੍ਰਰਹਾਨ 
ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਹ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 
ਸਿੱਖ ਸਰ । 

. ਪੰ.“ ਕੇਂ, 

ਸਿ $£ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਟਿਹਾਰ 
ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਫ਼ ਰਜ ਸੀ । ਰੇਲਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ 

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੀਮ' ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ 
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ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 

ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੌਢੇ ਸਥਿਤ ਮਨਿਹਾਰੀ ਘਾਟ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਮਨਿਹਾਰੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸੈਕਰੀ ਗਲੀ ਤਕ ਗੈਗਾ ਵਿਚ ਸਟੀਮਰ ਚਲਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸਬੈਧ ਜੁੜ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਟਿਹਾਰ ਤੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ 

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਟਿਹਾਰ ਵਾਹੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ 

ਹੈ । ਚੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਕਢਣ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦੇ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 

ਕੌਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਮਾਚਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਤੇ 

ਦੋ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--1,04,781 (1981) 

95 24" ਉ. ਵਿਥ.; 87” 35" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ, 2 : 315 ? ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 6 2 762 

ਕੱਟੂ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲੇ ਦਾ 

ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ੍ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ 

ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ-- 

'ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ' 
ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਮੀਲ ਦ੍ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੇਖੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਧੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. : 291 

॥271੭ 
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ਕੱਟ੍ਰਸ਼ਾਹ : ਕਟ੍ਰਸ਼ਾਹ ਛੋਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ । ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ 

ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਰਮਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 
ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ : 291 

ਕਟੋਚ : ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਗੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੋਚਾਂ 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੀਗਾਰਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ । ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਕਟੌਚ 
ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾਂ 

ਭੂਪ ਚੰਦ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ । ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 
ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਬਾ ਗਾਉ, ਗੁਲੋਰ, ਸੀਬਾਡੋ, ਨਦੌਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਟੌਚ ਗੋਤ ਦੇ 

ਸਨ । ਸੀਬਾ, ਡਡਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲ ਇਸੇ ਗੌਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹਨ । 

ਹ, ਪੁ.--ਮ. ਕੌ. 291 ; ਗ. ਟਰ. ਕਾ 

ਕਠ : ਕਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਧਿਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਮ੍ਰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 'ਕਠ' ਸੀ । ਇਹ ਵੇਦ ਦੀ ਕਠ 
ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਸਨ । ਪਤੰਜਲੀ ਦੋ ਮਹਾਂਭਾਸ਼ ਦੇ ਮਤ ਅਨ੍ਸਾਰ 
ਕਠ ਵੈਸ਼ਪਾਇਨ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸ਼ਾਖ਼ਾ 

'ਕਾਠਕ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਕਾਠਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਧਿਆਈ ਵੀ 'ਕਠ` 
ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਕਾਲਾਪ ਅਤੇ ਕੌਥੂਮ ਸ਼ਾਖਾ 

ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਹਣ ਹੋਇਆ । ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਕਠਕਾਲਾਪ 

ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਠਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੈਧ 
ਹੈ । ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਕਠ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿਜੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
'ਕਥੋਈ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਠ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੌਕ ਇਰਾਵਤੀ 
(ਰਾਵੀ) ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਠਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਗਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ 
ਸ਼ਕਟਵਿਉ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੁਨਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਡਟ 
ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਠਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 

ਸਿਕੰਦਰ ਇਤਨਾ ਖਿਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ 

ਦਿਤਾ । ਕਠਾਂ ਦੇ ਸੈਘ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਉਹ ਸੈਦਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਨੀ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱ ਕਠ ਸਪਾਰਟਾ 

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇਂ ਜੁਲਦੇ ਸਨ । ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਦੇ ਸਨ । ਯੁੱਧ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੈਰੋਂ 

ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। 
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ਕਠਪੁਤਲੀ : ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ 
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬੋਜਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ 
ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਕੜ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਦੇ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੋਰਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ 

ਜਾਂ ਚਮੜੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੈਰ ਦੇ ਭਾਗ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋੜੇ ਹੈਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਡੌਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ 
ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 1 

ਕਠਪੁਰਤਲੀਆਂ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ 

ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ :- 

ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ-- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਅਤੇ 

ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਠਪ੍ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 

ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਹੈਦੇ ਹਨ ਜੌ ਲਕੜ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਪੜੇ ਸਿਉ' ਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚਾਲਕ 

ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੋ ਕਪੜਿਆਂ ਦੋ ਵਿਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਗਲ ਉਸ 

ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਤੇ ਦ੍ਰਸਰੀ ਉੱਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੌਹਾਂ ਬਾਹਾਂ 

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ.ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ 

ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਹ 

ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 

ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ 

ਹੀ _ਨਚਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀ 

ਬਣਾਉ”ਦੇ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਪਰਤਲੀਆਂ ਲਈ 

ਵੀ ਰੰਗ-ਮੌਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ, ਬੱਚਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵੀ 

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਉ. ਉੱਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ] ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ 

ਅ. ਉੱਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ 

ਛਿਟੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ--ਕਠਪਤਲੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਛਿਟੀ 
ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂ । ਇਹ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਰ- 

ਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ 
ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਛੁਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚਾਲਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੂਕ ਕੋ ਹੀ ਵਿਖਾਉੱਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਕਿਸਮ ਜਾਵਾ ਤੇ ਰਾਏ੍ਰੀਨ ਲੈੱਡ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । 

ਡੋਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ-- ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜ਼ੀ ਕਿਸਮ_ਜੋ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ, ਡੌਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋ” 
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ਡੌਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । 

ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ _ਤੋਂ` ਛੁਪਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 
ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੁੱਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਆਮ ਕਠਪੁਤਲੀ 

ਨਾਲ ਨੇ” ਡੌਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਦੋ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 
ਨਾਲ ਦੋ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੋਵੇ' ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਦੇ ਦੋਵੇ` ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ, 

ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਡੌਰ ਪਿਛਲੋ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ । ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੌਰਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ 
ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਕਠਪ੍ਰਤਲੀ ਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਡੌਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰ੍ਹਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ 
ਭਾਗ ਹਿਲਾਉੱਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪ੍ਰਤਲੀਆਂ ਦੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਡੌਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਪ੍ਰਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪ੍ਤਲੀਆਂ 

ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 

ਛਾਇਆ ਕਠਪੁਤਲਾੀ 

ਛਾਇਆ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ--ਕਠਪਤਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਛਾਇਆ 

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਤੇਂ ਦੀਆਂ ਚਪਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੌ ਸਫ਼ੈਦ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਦਾ ਹੈ । ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਵਾ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਤਕ ਵੀ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।' 

ਉਪਰੌਕਤ ਚਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀ 
ਨਚਾਂਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਢੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ [ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਢੰਗ 
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ਕਹਿਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ 

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ,ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਮ 

ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸ੍ਹਸ ,ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਠ- 

ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ,ਨਾਟਕ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ 

ਛਾਇਆ ਕਠਪ੍ਰਤਲੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਆਮ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੌਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ 

ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਰ੍ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠ- 

ਪਤਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਵੀ 

ਰਖਦੀਆਂਬੂੰ ਹਨ ਤੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰੌਗ-ਮੈਚ ਵੀ ਹਨ, ਪੱਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ 

ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆੰਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੌਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 

ਉਤੇਵੀਕਾਫ਼ੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਸਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਵੀਹਵੀ` 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵ-ਪ੍ਰਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ 

ਹੈ । ਇਸੀ[ੰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਪ੍ਤਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, 

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ 

ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ (ਜੋ 

ਕੇਵਲ ਸਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ।ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 

ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ 

ਚਕਿਤਸਕ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ 

ਚਕਿਤਸਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਦੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਚੈੱਬ. ਐਨ, 11 : 367 ; ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2: 316 

ਕਠਫੋੜਾ : ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਜਾਂ ਚਿੜੀ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਸੀਫ਼ਾਂਰਮੀਜ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਪਿਸਿੱਡੀ '7/2/4/52) ਕੁਲ 

ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 200 ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਤਕ- 

ਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 
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ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਸ਼ੀਤ-ਊਸ਼ਨ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ । 
ਕਠਢੌੜੋ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰਾਖ਼ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ' ਕੀੜੋ-ਮਕੌੜੇ, ਲਾਰਵੇ ਆਦਿ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅਤੇ ਪਿਛਲੋਂ 
ਪਾਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 

ਤਿੱਖੀਆਂ, ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੁਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਛ ਦੇ ਖੈਭ ਸਖ਼ਤ 

ਲਾਲ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਕਠਫੋੜਾ 

ਹੈਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢਾਸਣੇ ਦਾ 
ਕੌਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਚੌਂਝ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਛੈਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਉਤੋਂ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਝ ਜਾਣ ਤੋ ਰੌਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਬੜੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 
ਲਾਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਦੇ ਹਨ । 

ਕਠਫੌੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂ ਜਿੱਠਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਘੜਵੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਕਾਲਾ-ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਜੈਤ੍ਨੀ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਉਤੇ 
ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਾਲ ਰੌਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 
ਲਹਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਖ਼ੌਖਲੀ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਤ੍ਹ 
ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਰ ਕਠਫੌੜੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਦੇ ਹਨ । 
ਬਾਕੀ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਛੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਥ੍ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ 

ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਖ਼ੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਕੌਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” 

ਰਖਦੇ । ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕਰਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਕਈ ਉਸ਼ਨ-ਖੰਡੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਡੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 
ਦੂਜੀਆਂ 8 ਜਾਂ 10 ਤੀਕ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਡੇ ਵਿਚੋ 
ਜਦੋ" ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । 
ਆਲ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੌਨੋ” 
ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ 1 

__ ਕਠਫੌੜੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ :--- 

ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ _ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 

(ਸੈੱ. ਮੀ.) 
ਏਕੋਰਨ ਕਠਫੌੜਾ 30 ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ 

(49ਟ/671677765 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ _ਦੇ 
ਹ077100770705) ਪੱਛਮੀ ਜੌਗਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਕਾਲਾ ਕਠਫੌੜਾ 46 ਮੁਅਤਦਿਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 
(-277600]705 ਕੋਨਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਚ ਦੇ 

ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ _ 

(ਸੈਂ. ਸੀ.) 

ਸ107//052 

ਕਿਰਮਚੀ ਕਠਫੌੜਾ 30 
(€0795020/095 

02001 

ਨਰਮ ਰੌਮਦਾਰ ਕਠਫੌੜਾ 15 

(122067606771/5 

707652205) 

ਵੱਡਾ ਧੱਬੋਦਾਰ 33 

ਕਠਫੌੜਾ 

(22. ੧777) 

ਹਰਾ ਕਠਫੌੜਾ 32 

(2005 7087751 

ਰੌਮਦਾਰ ਕਨਫੌੜਾ 30-25 

(2). 90/0605) 

ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਠਫੌੜਾ __ 40-27 
(2719660205 

6/201765) 

ਲਾਲ ਪੇਟ ਵਾਲਾ 30-25 

ਕਠਫੌੜਾ 
(6੬0005 0617005) 

ਲਾਲ ਸਿਰ ਵਾਲਾ 19-23 

ਕਠਫੌੜਾ 
(27. ੬77187626776/05) 

ਤਿੰਨ ਉੱਗਲ' ਵਾਲਾ 19-23 

ਕਠਫੌੜਾ 

(2%7064-ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ) 

ਕਠਫੌੜਾਂ 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ਜੋਗਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਲੋਪਾਈਨ 

ਟਾਪੂਆਂ ਤਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 

ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਮੁਅਤਦਿਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮ= 

ਰੀਕਾ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ । 

ਪੱਛਮੀ ਮੁਅਤਦਿਲ ਯੂਰੋ- 

ਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ 

ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਦੇ ਜਗਲਾਂ 

ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ । 

ਮੁਅਤਦਿਲ _ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ 

ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਮੁਅਤਦਿਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮ- 

ਰੀਕਾ ਵਿਚ । 

ਮੁਅਤਦਿਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮ - 
ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗਲਾਂ 

ਵਿਚ । 

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੇ ਉਜੜੇ ਜੈਗਲਾਂ ਚ । 

ਮੁਅਤਦਿਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮ- 

ਰੀਕਾ ਦੇ ਚਟਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ 
ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਦੇ ਜੈਗਲਾਂ 
ਖੇਤਾਂ, ਬਾਗਾਂ _ਆਦਿ 

ਵਿਚ । 

ਉੱਤਰੀ ਤਿੰਨ ਉੱਗਲਾਂ 
ਵਾਲੀ _ਜਾਂਤੀ 6. 
71964) ਸਬਆਰ- 

ਕਟਿਕ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ-ਗੌਲੇ 

ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ 

ਪਿੱਠ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਉੱਗਲਾਂ 
ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ (ਨ. 90/- 

6%) ਮੱਧ _ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 

ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 23 : 725 ; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 10 : 740; ਮੈਕ, 
ਐਨ. ਸ. ਟ. 14 : 541 
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ਕਠਮੰਡੂ (ਕਾਠਮੰਡੂ) : ਇਹ ਨੰਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ 
ਜੋ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜੀਆਂ _ਵਿਚ, ਭਾਗਮਤੀ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਨੂੰਮਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, 1334 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਕਾਂਤੀਪ੍ਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਾਜਾ ਗੁਨਕਮਦੇਵ ਨੇ ਸੰਨ 723 ਵਿਚ ਰੱਖੀ 

ਸੀ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਜੂ-ਪਟਨ ਸੀ । ਅਜੌਕਾ ਨਾਂ ਕਾਠ 
ਦੇ ਮੰਦਰ (ਕਾਠ== ਲਕੜੀ -- ਮੰਦਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਦਰ 
ਇਕੋਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨ 
1596 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਜੌ ਉਸ ਸਮੇ” ਦੀ 

ਅਸਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਅਜਕਲ੍ਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਨ 
1768 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੌਰਖਾ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਨੇਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ 
ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਨ 1970 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 

ਸੋਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਠਮੰਡੂ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਜ-ਪਥ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰਾਨੀਕੋ ਰਾਜ 
ਮਾਰਗ (ਕਠਮੰਡ੍ਰ-ਕੌਡਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ) ਰਾਹੀ ਤਿੱਥਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । 1030 ਮੀ. ਲੰਬਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜ-ਮਾਰਗ ਕਠਮੰਡਰ ਨੂੰ 
ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ' 177 ਕਿ. 

ਮੀ. ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਪੋਖੜਾ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇਵਾਰ 

ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੌਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੈਦ ਕਰਦੇ ,ਹਨ । ਇਥੋ 

ਪਟਸਨ, ਖੰਡ, ਚਮੜੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਉਨੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ । 

ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨਦਬੱਧ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆਂ । ਸੈਨ 1934 ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋ 'ਦ 
ਵਿਚ ਆਈਆਂ । ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 
ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਝ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਲੋਜੂ 
ਮੰਦਰ (1549) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ । 
ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਢੌਕਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਕਾਲੋਂ ਭੈਰੌਂ' ਦੀ ਕਾਲੋਂ 
ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ । ਪੈਗੌਡਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੁੁਸ਼ਪਤੀ ਨਾਥ ਅਤੇ 

ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਕਰੇਂ ਹੋਏ ਥੈਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਹਨ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭੂ ਦਾ ਸਤ੍ਰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 
ਬੋਧੀ ਸਤ੍ਰਪ ਹੈ ਜੌ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੌਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਤ੍ਪ ਤੋ` ਸਾਰੀ ਕਠਮੰਡ੍ਹ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸੌਂਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਰਥ ਟੱਲ ਟ੍ਰੰਡੀ ਖੋਲ ਪ੍ਰੰਡ ਗਰਾਉ'ਡ 

ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਤ ਤੋਂ" ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਤ 
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਉੱਚਾ ਘੰਟਾ-ਘਤ ਹੈ । ਕਠਮੰਡ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੱ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 'ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ' ਹੈ ਜਿਥੋਂ 
ਅਜਕਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ । 

ਕਠਮੰਡੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੌਰ ਕਈ ਵੋਖਣਯੌਗ ਸਥਾਨ ਹਨ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਕੀਰਤੀਪੁਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਹੈ । ਬੁਧ ਨੀਲਕੰਠ ਆਰਾਮ 

ਨਾਲ ਲੋਟੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ । 

ਬਾਲਾਜ਼ੂ ਜਲ ਬਾਗ਼ ਇਕ ਮੰਦਰ ਪਾਰਕ ਹੈ । ਗੋਕਰਨ ਬਨ ਇਕ 

ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਹੈ । 

ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੋਲਾ ਲਗਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਮਛੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਛੈਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 

ਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਗਾਏ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ 

ਗਉ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ “ਇੰਦਰ ਯਾਤਰਾ' 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ 

ਦੇਵੀ ਵਜੋ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਜਲ੍ਹਸ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . 

ਆਬਾਦੀ--ਲਗਭਗ 235,160 (1981) 
976 42? ਉ. ਵਿਥ.; 85520" ਪ੍ਰ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ, 5 : 727 ਰ੍ 

ਕੰਡਾਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਐਕੈ'ਥੋਸੈਫ਼ਾਲਾ : ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ-ਰਹਿਤ ਪਰਜੀਵੀ 

ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਈਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਜਾਤੀਆਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਸਿਰ ਵਾਲੋਂ ਵਰਖ਼ ਵੀ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ ਉਤੇ ਹੁੱਕਾਂ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਲਗ਼ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ (ਨਾਰਵਾ) ਵਿਚ ਆਰਥਰੌ- 

ਪੋਡਾਂ ਉਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਲਗ਼ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕ 

ਸੈੱ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਮੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕ 

ਹੈਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ 
ਉਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ--ਕ੍ਰੈਡਾਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰੰਬੋਸਿਸ 

ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਟਰੌਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਲ 

ਮੁੜੀਆਂ, ਨੌਕਦਾਰ ਹੁੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੰਕ ਉਤੋਂ ਵੀ ਹੁੱਕਾਂ 

ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੁੰਡਾਸੁੰਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਸੈਤਰੀ ਜਾਂ 

ਲਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਨਾਟਮੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ `ਟਰੰਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 

ਪ੍ਰੰਬੋਸਿਸ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਬੋਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਲ ਸੰਗਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਦੇ ਅਧਾਂਰ ਤੋੱ 

ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲਿਗਾਮੈ'ਟ ਸੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਰ ਕੰਡਾਸ੍ੰਡੀ ਵਿਚੋਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੈਕ ਵਿਚ ਦੋ ਪਤਾਲੂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਮਿੰਟ ਗਲੈ`ਡਾਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇਂ ਦੇ ਸੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤ੍ਰ ਇਹ 

ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀ" ਕਿ ਮਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ੰਢ ਹੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣ । 

ਨਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉਲਟਣਯੋਗ ਮੈਥ੍ਨ-ਬਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਵਿਚ 

ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਤਿਹਸ--ਕੰਡਾਸੁੰਡੀਆਂ ਦੋ=ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥ੍ਨ ਕਿਰਿਆ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ-ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਅੰਡੇ ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਦੇ ਮਲ- -ਤਿਆਗ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਆ_ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਅੰਡੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ੋਲ ਵਾਲੇ ਲਾਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਖ਼ੌਲ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੌ' ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ" ਤਕ 

ਕੋਈ ਆਰਧਬ੍ਰੋਪੌਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ । ਆਰਬ੍ਰੋਪੋਡ ਇਸਦਾ 

ਮੱਧਵਰਤੀ-ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਆਰਬ੍ਰੋਪੋਡ ਦੀ ਆਹਾਰ-ਨਲੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ 

ਕੇ ਲਾਰਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕੈ'ਥਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਹਾਰ-ਨਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 
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ਚਿਤਰ 2 : ਮਾਦਾ ਮਨਿਲਫਾਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ 

(ਜਾਂ ਭਿੱਤੀ) ਰਾਹੀ” ਰੱਤ-ਖੋੜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੋ ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੋਂ ਕੈਪਸਿਉਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਅਕੈ'ਥੈਲਾ 
ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਕੈ'ਥੈਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ _ਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਹੀ 

< 

ਲੰਛਣ ਆਰਕੀਐਕੈ'ਥੋਸੈਫਾਲਾ 

455 ਕੰਡਾਸੋਡੀ ਜਾਂ ਐਕੇੱਥੋਮੈਫਾਲਾ 

ਇਕ ਛੌਟਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੋਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 
ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਸਿਸਟਾਕੈੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਕ 
ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ- 
ਪਰਪੌਸ਼ੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨਾ ਖਾਵੇ । 

ਜੇ ਸਿਸਟਾਕੈੱਥ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਰਾਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਆਂਦਰ-ਭਿੱਤੀ ਵਿਚੌ` ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਹ-ਭਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੋਂ ਖੋਲ ਬਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦੋ 
ਤਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ `ਕਿਸੇ ਇਤਫ਼ਾ- 

ਕੀਆਂ ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਰਾਹੀ` ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇ” ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਵਿਚ 

ਸਿਸਟਾਕੈੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ 
ਮੱਧਵਰਤੀ-ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਉਤੇ ਆਹਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ-ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋ ਇਹ ਮੱਛੀ ਉਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲ- 

ਥਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਰੀਗਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇਂ ਥਣਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 

ਉਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਂਈ', 

ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਆਪਣੇ 
ਪਰਪੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ' ਹੈ । 

ਵਿਕਾਜ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ --ਕੰਡਾਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ` ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਮ 

ਐਸਕਹੈੱਲਮਿਨਥੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਰੌਡੱਫਰ ਜਾਂ ਪਰਾਈਐਪਿਉਲਿਡ 
ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਇਕ ਆਭਾਸੀ ਦੇਹ-ਖੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ `ਇਕ ਵਖਰੇ 

ਫ਼ਾਈਲਮ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ 

ਅਧਾਰ ਹੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲੌਜਿਨੈਟਿਕ ਅਰਥਾਤ ਜਾਤੀ-ਵੋਸ਼ 

ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀ' । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਈ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :--- 

ਸਥੱਲੀ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ 

ਪੈਲੀਐਕੈ'ਥੋਸੈਫਾਲਾ ਈੀਓਐਕੇ'ਸ਼ੋਸੈਫਾਲਾ 

ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ ਹੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ _ਸਮਕੈ'ਦਰਿਕ ਲੰਬ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਤੇਂ ਏਕਾਂਤਰ ਲੰਬ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਗਲੈ ਡਾ 8 6 `` ਵਖ ਨਹੀ” ਕੀਤੀਆਂ _ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 

ਮਲ-ਤਿਆਗ ਸਿਸਟਮ ਹੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾੰ' ਹੁੰਦਾ 

ਲਿਗਾਸੈੱਟ ਸੌਕ ਮਾਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਢ ਨਹੀ“ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਰ੍ ਰ੍ ਰੋਣ ਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰ੍ 

ਹਨ 

ਪਰਪੌਸ਼ੀ ਮੱਛੀਆਂ, ਰੈਪਟਾਈਲ 

ਅਤੇ ਆਰਬ੍ਰੋਪੰਡ 

ਹ, ਪੁ--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ੍ ਸੈ. 1 : 18; ਮੈਕ, ਐਨ. ਸ. ਟ. 1 : 19 

ਜਲੀ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ 

ਅਤੇ ਜਲੀ-ਆਰਥ੍ਰੋਪੰਡ 



ਕਣ੍ਰ 

ਕੇਡੂ : ਇਸ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਰਿਸ਼ੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 
ਜਿਸ ਬਣ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਲ-ਰਹਿਤ ਕਰ 
ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਲਈ ਇੰਦਰ ਨੇ 
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਲੌਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ 
ਲਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਚਲਾ 
ਗਿਆ ।' ਪ੍ਰਮਲੌਚਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਤਾ । ੍ 

ਹ, ਪੂ--ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ, 168, ਪ੍ਰ. ਚਰਿ- ਕੋ. 111 

ਕੰਡੈਂਸਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੱ` ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਲਈ 
ਕੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਦਾ ਤਰਲ ਵਿਚ ਦਰ ਵਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਡੈਂ ਸਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋ ਵਿਚ 
ਆਉਦੇ ਹਨ । ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡੈੱਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ` ਪਲੇਟਾਂ 
ਉਤੇ ਉਲਟ-ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਦਰਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਧੋਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਕੰਡੈੱਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਡੈ'ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਟਰ- 
ਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਦ੍ਵਣ ਲਈ ਅਤੋ ਸੀਤਨ ਪਲਾਂਟਾਂ 
ਵਿਚ ਸੀਤਕ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀਆਨ ਅਤੇ ਅਮੌਨੀਆ ਦੇ ਦ੍ਵਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਾਰਬਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਸਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਾਸ਼ਪਾਂ 
ਦੇ ਦਵਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਭਾਫ਼-ਕੰਡੋ'ਸਰ - ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚਲੇ ਬਾਂਇਲਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਟਰਬਾਈਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਡੰ'ਸਰ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ _ਨਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿ 
ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਦ੍ਵਣ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਡੈੱਸਰ 
ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :--- 

(1) ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਬਾਉ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; (2) ਇਸ ਨਾਲ ਦ੍ਵਿਤ ਭਾਫ਼ 
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ 
ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

੧੧ 
ਭਾਫ਼-ਕੰਡੈੱ'ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਕੀੜਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਤ੍ਰੱਈ ਕੰਡੈੱਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪੱਰਸ਼ ਕੰਡੈੱਸਰ । 
ਸਤ੍ਰੱਈੀ ਕੰਡੈਂਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਵਿਤ ਭਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਸੀਤਕ (ਪਾਣੀ) ਦੇ ਸੈਪਰਕ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਸਗੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੇ- 
ਸਪੱਰਸ਼-ਕੰਡੈ'ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤਕ (ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਵਿਚ ਛਿੜਕ ਦਿਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦਾ 
ਚਵਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਿਤਰ (1) ਵਿਚ ਸਤ੍ਰੱਈ ਕੰ ਡੈਸਰ ਦੀ ਵਿਆ- 
ਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
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ਸਿੱਧੇ-ਸਪੱਰਸ਼-ਭਾਫ਼ ਕੰਡੈਂ ਸਰ ਬੈਰੌਮੀਟਰੱਈ ਜਾਂ ਜੈੱਟ ਕਿਸਮ ਦੇ 

ਹੋਂ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬੈਰੌਮੀਟਰੱਈ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੇੱਬਰ ਵਲ 
ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਛਿੜਕਾਉ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ 

ਚਿਤਰ 1 : ਦ੍ਰਹਰਾਂ ਭਾਫ਼-ਕੰਡੇ ਸਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਆਇਤਨ 

ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਲਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰਖਣ ਲਈ ਕੌਡੈੱਸਰ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ, 
ਖੜੋ-ਦਾਅ ਨਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਾਈਪ ਕਿਹ! ਜਾਂਦ' ਹੈ, ਵਲ ਭੇਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਲੀ ਅੱਗੇਂ ਫਿਰ ਹੇਠ੍ਹਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਇਕ ਝੀਲ, ਨਦੀ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੁਵਣ ਚੈ'ਬਰ 
ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਬਾਉ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਾਈਪ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ.ਉਚਾਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੂ ਮੀ. 

ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਲ ਪਾਈਪ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ ਦੇ 
ਵਾਯੂਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਚੈ'ਥਰ ਵਿਚ ਦਵਿਤ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ 
ਪਰੈਸ਼ਰ-ਸੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਜੈੱਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਡੈ'ਸਰ ਵੀ ਬੈਰੌਮੀਟਰੱਈ ਕੰਡੈਸਰ ਵਾਲੇ 

ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਮਿਕਸਿੰਗ ਰੈੱਬਰ ਵਿਚਲਾ ਘੱਟ ਦਬਾਉਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਵੇਗ ਜੈੱਟ 
ਵਿਚ ਦ੍ਰਵਿਤ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਐਨਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਵੇਗ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 

ਦੇ ਦਬਾਉ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਬਾਉ, ਇਕ ਅਪਸਾਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਥ 

ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਬੈਰੋਮੀਟਰੱਈ ਕੰਡੈ'ਸਰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ` ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉ'ਕਿ ਦਰਵਿਤ ਭਾਫ਼ ਸੀਤਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋ” 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ । 
ਸੀਤਣ-ਕੰਡੇਂ ਸਰ--ਵਾਸ਼ਪ-ਦਬਾਉ ਸੀਤਣ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤਣ- 

ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸੀਤਕ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਮਗਰੌ' ਸੀਤਣ-ਕੰਡੰ ਸਰ ਵਿਚ 

ਦ੍ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ` ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ 

ਨੂੰ ਕੰਡੈਂ ਸਰ ਉਪਰ" ਲੰਘ ਰਹੀ ਹਵਾ ਵਲ ਜਾਂ ਪਰਿਸੰਚਾਰੀ ਪਾਣੀ 
ਵਲ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌਂ ਮਗਰੋ” ਦ੍ਰਵਿਤ ਸੀਤਕ ਨੂੰ ਇਕ 

ਪਸਾਰ ਵਾਲਵ ਵਿਚੋ ਲੌਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਇੱਨੇ ਘਟ 
ਤਾਪਮਾਨ ਤਕ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ 

ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਤਾਪ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੌ' ਸੀਤਗ ਤਰਲ 
ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਗੈਸ ਦ੍ਰਸਰਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ਰ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਪ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੀਤਣ-ਕੰਡੈ'ਸਰ, ਭਾਫ਼ ਕੰਡੈੱ'ਸਰਾਂ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਚਿਤਰ 2 : ਇਕਹਿਰੇ ਕੇਡੇਂ ਸਰ ਵਿਚ ਤਾਪ ਸੰਚਾਰ । 

ਵਾਂਗ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਨਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਸੀਤਕ ਦਾ ਦ੍ਵਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਲੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਪਰਿਸੰਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਰ ਤਰਲ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੀਤਣ ਕੰਡੰੱਸਰਾਂ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 

ਕੰਡੈਂ ਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹਾਈਡੌਕਾਰਬਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੈੱਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਵਿਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਦ੍ਵਿਤ 
ਹੋਣ ਯੌਗ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਤਾਪ-ਸੰਚਾਰ ਲੱਛਣ--ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੜ੍ਰੱਈ ਕੰਡੇ ਸਰ 
ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਫ਼ ਤੌ” 
ਪਰਿਸੈਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਲ ਤਾਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ । ਇਹ ਦਰ 
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ (1) ਕੁੱਲ ਸੀਤਣ ਸਤ੍ਰੱਈੀ 
ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਸ ਵਲ ਦ੍ਰਵਿਣ ਭਾਫ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ; (2) ਦ੍ਵਣ ਭਾਫ਼ 
ਤੱ ਪਰਿਸੰਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇਂ ਤਾਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੱਲ 
ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ (3) ਦਵਣ ਤਾਪ ਅਤੇ ਪਰਿਸੰਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ 

ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅੰਸਤਨ ਫ਼ਰਕ । ੍ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਗਤੀਹੀਨ ਤਰਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੌਹਾਂ ਪਾਸੋ ਪਤਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤਰਲ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੋ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਹੈ (ਚਿਤਰ 2) । 

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੰਡੈ'ਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ 
ਤੇ ਦਵਣ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ 

ਹੈ । ਪਰਿਸੋਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋ ਨਲੀਆਂ ਵਿਚੋ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਿਤਰ (2) ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
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ਕਣਕ : ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਫ਼ਸਲ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 

ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਕਣਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ । 
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਲਸੀਅਮ, ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ 

ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਜੌ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਕਣਕ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਛੁੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ (ਤੌ ਕਈ ਹੌਰ 

ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਛਾਣ-ਬ੍ਰਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕਣਕ 
ਤੌ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਕੀ 

ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ--ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋ ਹੰਦੀ ਚਲੀ ਆ 

ਰਹੀ ਹੈ । ਮਿਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੰ'ਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ । ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ 

ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਈਸਾ ਤੋਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਉਗਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਕੇਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ 

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਸ- 
ਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪਹਿਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋ" ਫਿਰ ਕਣਕ 

ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 3000 ਮੀ. ਤੋ 2000 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ 

ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆ _ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 

ਸਮਤਾਪ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 

ਬਾਰਸ਼ 37 ਤੋਂ 112 ਸੈਂ. ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ, ਉਥੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਕਣਕ ਉਗਦੀ ਹੈ । 

ਮੂਲ ਸਥਾਨ--ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀਰਵੀ” 
ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਵੀ 'ਡੌਮੀਟਰ' ਨੂੰ ਅਨਾਜ 
ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਤੌਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਣਕ ਦੀ ਇਕ ਬਹਾਰ 
ਰੁੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੌ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੀਰੀਜ਼' ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮਿਸਰ ਦੀ ਇਕ ਦੇਵੀ ਆਈਸਿਸ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੌਜ 
ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇ 2800 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਚੀਨ 
ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 

ਰਸਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਰਿਕਾ” 
ਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇ` ਤੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬੜੀ 
ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ_ 4000 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮੂਲ--ਕਣਕ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜੌ ਗ੍ਰੈਮਿਨੀ ਕੁਲ 
ਅਤੇ ਟਰੀਟੀਕਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ `ਦੀਆਂ- -- 



ਕਣਕ 

ਦੇ ਜੌਗਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ 

ਉਗ'ਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਜੈਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆਇਨ- 
ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਦੋ” ਕਿ ਦ੍ਰਸਰੀ ਜੇਗਲੀ ਐਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਟਰੀਟੀਕਮ 

ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੋ" ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਵਰਗੀਕਰਨ 
ਬਹੁਤ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੋ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ । ਕ੍ਰੇਮੋਸੋਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ 

ਹਨ । 

ਆਈਨਕਾਰਨ--ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਮੋਸੌਮਾਂ ਦੇ 
ਸੱਤ ਜੌੜੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲਾਂਇਡ 

_ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਉਪਰ ਬਾਰੀਕ ਵਾਲ ਜਿਹੇਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇਂ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਬੀਜ ਛਿਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 

ਇਹ ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ 
ਹਨ । ਟਰੀਟੀਕਮ ਬੋਇਓਟੀਕਮ (7. $9੬0/%%0) ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮ 
ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਰਸਰੀ ਕਿਸਮ ਟਰੀਟੀਕਮ ਮਾਨੌਕੌਕਮ (4. %909296600) 

ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਪੈਲਟ ਕਹਾ- 

ਉੱਦੀ ਹੈ । 

_ ਐਮਰ--ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਮੌਸੋਮਾਂ 
14 ਜੌੜੇ ਜਾਂ £ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ੍ਰ 

ਪਲਾਇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਡਿਉਰਮ ਬਹੁਤ ਇਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੱਡੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੋ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐੱਡੋਸਪਰਮ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਇਹ ਮੈਕੇਰੌਨੀ ਅਤੇ ਸਪੈਗੈਂਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਈਬੋਪੀਆ ਅਤੇ ਰੂਮਸਾਗਰੀ ਖੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲ- 
ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੇ'ਦਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਗੇ 
ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਮ ਕਣਕ--ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਮੌਸੋਮਾਂ ਦੇ 31 
ਜੋੜੇ ਜਾਂ 6 ਸੈੱਟ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕਸਾਪਲਾੱਇਡ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਜੈਗਲੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ` ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 

ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੌਂ ਬਿਨ' ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ । ਰੌਟੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਲਗੇਅਰ ਹੈ, ਜੌ ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 

ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਕਿਸਮ 'ਕਲੰਬ_ਕਣਕ' ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਕਣਕ 

ਵਰਗੀ ਹੈ ਸਿਵਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਬਹੁਤ ਛੌਟੇ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵੇ" 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੇ'ਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੈਯੂਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਸ਼ਾਂਤ-ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

__ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ--ਜਦ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ । ਜੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ੍ੰਬਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਰ ਵਲ 

ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ' ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰੂੰਬਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਕਰ੍ਹੰਬਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰ੍ਹਬਲਾਂ 
ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । 

ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਸਪਾਈਕ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਹ 

ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਬਿਲਕ੍ਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਵੀ ਪੰਦਾ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ 
ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ" ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੀਜ ਤੋ ਬੀਜ ਦੀ 

ਦਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ । ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਦਾ ਤਣਾ, ਰੈਢਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ- 
ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪੱਤੇ ਵਿਚੋ” 

ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਇਕ ਹੌਟ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਉਗਾਉ” ਹਾਲਤ ਤੌ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹ੍ਰੌਚ 

ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ 

ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋ" 100 ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫੁੱਲ 

ਇਕ ਸਪਾਈਕਲੈੱਟ ਵਿਚ ਗੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਪਾਈਕਲੈੱਟ 

ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਪਾਈਕਲੰੱਟ ਇਕ ਛਿਲਕੇ ਵਿਚ 

ਬੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਹਰਲੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਦੰਦ ਜਾਂ ਚੁੰਝ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੌਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਛਿਲਕੇ 
ਵਿਚ ਇਕ ਕਸੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਦਾਣੇ--ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਇਕ ਇਕਹਿਰਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਨਟ ਵਰਗਾ 

ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਰਿਓਪਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੀਜ ਇਕ ਪਤਲੇ 

ਸ਼ੈੱਲ (ਪੈਰੀਕਾਰਪ) ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਰ ਸੈੱਲ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ 

ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ੍ੂੜ੍ਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ` ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੈਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । ਸੂੜੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਥੱਲੇ ਐੱਡੌਸਪਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਐੱਡੌਸਪਰਮ ਵਿਚ 

ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਗਲ੍ਹਟੈਨ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਲ੍ਹਟੋਨ ਹਲਕੀ ਬਰੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਭਰੂਣ ਜਾਂ ਜਰਮ ਬੀਜ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 

ਉੱਤਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਪਰਲੋਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਕ ਡ੍ਰੰਘ 

ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕਾਸ਼ਤ 

ਮੌਸਮ--ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਠੰਢ ਦੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਸਮੇ ਗਰਮੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਾੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਨਕ੍ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ 

ਕ੍ਰੰਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ_ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਢੀ ਨੇੜੇ 

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਗਰਮ ਖ਼੍ਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਹਾਈ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ--ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਜੌ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਗਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਇਕਸਾਰ ਪੈਦਾ ਰੋ 

ਸਕੇ । ਰ੍ 

ਕਿਸਮਾਂ-- ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਸਕਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 

1 ॥੨੧੨ 



ਜਿਲਦ ਛੋਂਵੀ' 

ਜਿਵੇ ਪੀ ਬੀ-18, ਡਬਲਿਊ. ਜੀ-357, ਡਬਲਿਉ_ ਜੀ-377, 
ਡਬਲਿਊਉ ਔਲ-711, ਐਚ ਡੀ 2009; ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਸੀ-306, 
ਅਤੇ ਡਬਲਿਉ ਐਲ-410 ਆਦਿ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ 
ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੌਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਬਿਜਾਈ _ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਬਿਜਾਈ 
ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੀ _ਬੀ-18; 
ਐਚ ਡੀ-2009, ਕੇ ਐਸ ਐਮ ਐਲ-3 ਅਤੇ ਡਬਲਿਯੁ ਜੀ-377 
ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੋ 25 ਤੋ 30 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਡਬਲਯੂ _ਜੀ-357, ਡਬਲਯੂ 
ਐਲ-711, ਡਬਲਯੂ _ਐਲ-1562 ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਐਲ-410 ਲਈ 
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ 20 ਤੋ 23 ਸੈ. ਮੀ. ਰੱਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਉੱਕ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਐਲਡਰਿਨ (30 
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ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ 

ਹਫਤੇ ਤੋ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਇਹ 

ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਦੋ ਨੇੜੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪ- 

ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਨ । ਦ੍ਰਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਅਤੇ 

ਡਬਲਯੁ ਜੀ-377 ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੌ” 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । 

ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 4 ਤੋਂ 6 ਸੈਂ. ਮੀ. ਡ੍ਰੇਘਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਇਕਸਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਚੰਗਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ---ਖਾਦਾਂ ਤੋ" ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ 

ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ, 

ਉਪਜਾਉ ਹਾਲਤਾਂ ਸਮੇ' ਮਧਰੀਆਂ ਸੇਂਜ੍ਹ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰ 

ਆਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :-- 

ਦਰ ੬ 0 ਆ ੯ 2੨੩੨੩" ੪੦੨੮. 2੨੬੩ ੮੨ ੬੬੬ ਦਾਦਾ 2 

ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਖ਼੍ਰਾਕੀ ਡੱਤ” ਖਾਦਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ 
(ਕਿ. ਗ੍ਰਾ! ਏਕੜ) (ਕਿ. ਗ੍ਰਾ ਏਕੜ) ਢੰਗ 

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ | _ਪੌਟਾਸ਼ _| ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ | _ ਸੁਪਰ ਮਿਉਰੇਟ 
(5) | ੧) | (੬੦0) | €211 | ਫ਼ਾਸਫੋਟ, | ਆਫ 

(35%) । (196%) | ਪੋਟਾਸ਼ਾਂ 
॥ 206 | (60%) 

੩0 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 50 25 25 300 155 40 ਅੱਧੀ ਨਾਈਟੋਜਨ, ਸਾਰੀ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ੱਸਫ਼ੌਰਸ ਅਤੇ ਪੰਟਾਸ਼ 
ਰੌਪੜ ਬਿਜਾਈ _ਸਮੇ` ਡਰਿਲ 

ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ 
ਨਾਈਟੋਜਨ ਪਹਿਲੀ 
ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇ ਛੱਟੇ ਨਾਲ 
ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 50 95 12 900 155 30 --ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁ ਸਾਰ-- 

ਤ਼ 

੨੨੩੬ 

ਤਾਕਤ ਦੀ) ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. 
ਬੀਜ ਲਈ 4 ਮਿ. ਲਿ. ਦਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੱਛੋ ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. 

ਬੀਜ 2.5 ਗ੍ਰਾ. ਸੈਰੀਸਨ ਜਾਂ ਐਗਰਜੈਨ ਜੀ ਐਨ ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾ. ਕੈਪਟਾਨ 
ਜਾਂ ਥੀਰਮ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈਂ । ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਆਮ ਲੱਗ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਟਾਵੈਕਸ ਜਾਂ ਬਾਵਸਟਨ ਜਾਂ 
ਬੈਨਲੋਂਟ ਦਵਾਈ 9.5 ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 
ਸੋਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹ੍ਤ 

ਢ੍ਕਵਾਂ ਹੈ । ਪੀ ਬੀ-18 ਪੱਕਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਇਹ ਖ਼੍ਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋ” ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਪੌਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ--ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 

ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕ 

ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਪੱਤਿਆਂ 

ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਪੱਤੇ ਲੱਕ ਵਿਚਕਾਰ” 

ਪੀਲੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇ” 25 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫ਼ੇਟ ਪ੍ਰਤਿ 

ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕ ਦੀ ਘਾਟ, 

ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ । ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫ਼ੇਟ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. 

ਅਣ ਬੁਝਿਆ ਚੂਨਾ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ 
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ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ 2-3- 

ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ--ਜੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕ ਗੌਡੀ ਬਿਜਾਈ ਤੌ` ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਗੋਡੀ ਲਈ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਫਾਲੀ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੋੱਜੂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 
ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੀਹ ਪਿੱਛੇ _ਬਾਰ 

ਹੈਰੋਂ ਫੇਰਨੀ ਲਾਭਦ'ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ 

ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਮੇ' ਸਮੋ ਸਿਰ 

ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡੌਸਾਨੈਕਸ 
ਟੀਬੀਉਨਿਲ (ਗੁਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ) ਅਤੇ ਟੋਕਈ-325 ਹੌਰਨਾਂ ਨਦੀਨਾਂ 

ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸਿੰਚਾਈ--ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਭਰਵੀ' ਰਾਉਣੀ (10 ਸੈ'. ਮੀ.) ਪਿੱਛੋਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਣਕ ਧਾਨ ਪਿੱਛੋਂ' ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰਵੀ' 

ਰਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ । ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ 
ਤੋਂ` 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੋ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । 

ਰੇਤਲੀਆਂ, ਭਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਸਮੇ 

ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨ੍ਸਾਰ ਲਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ___ਤੀਜਾਂ ਪਾਣੀ __ ਚੌਥਾ ਪਾਣੀ 
ਤਾਰੀਖ (7.5 ਸੈਂ.ਮੀ.) _(7.5 ਸੈੱ.ਸੀ.) (7.5 ਸੈੱ.ਮੀ.) 

(ਪਿਛਲੇਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋ' ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ) 

ਨਵੰਬੋਰ !1-7 36 43 36 

_ ਨਵੰਬਰ 8-21 41 38 25 

ਨਵੰਬਰ 22 ਤੋ" ਰ੍ 

5 ਦਸੰਬਰ 44 30 <੬੬ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਗਹਾਈ--ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ 
ਪੂਰਾ ਪੱਕਣ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਣੇ ਨਾ ਕਿਰਨ । 
ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਥਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਰੰਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਥਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹੀ 
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦਾਣੇ 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਕੰਬਾਈਨਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਕਰ 
ਲੰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਡੀ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ । 

ਪੁੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ 
ਕਣਕ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ 

ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਰੀਦੇ ਹਨ । 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀੜੇ--ਸਿਉ'ਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਿੱਛੋ” 

ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪੱਕਣ ਸਮੋ' ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ 

ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਬੂਟੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਨੂੰ 4 ਮਿ. ਲਿ. ਐਲਡਰਿਨ 
(30 ਤਾਕਤ ਦੀ ) ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ 

ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ 30 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 
ਉਪਰ ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਖਲਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੀਜ ਉਪਰ 

260 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

120 ਮਿ. ਲਿ, ਐਲਡਰਿਨ ਇਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਕ- 

ਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਉਂਕ ਦੀ 

ਰੌਕਥਾਮ ਲਈ 10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਬੀ ਐਚ ਸੀ-10% ਜਾਂ 15 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ 

ਐਲਡਰਿਨ 5% ਦਾ ਧ੍ੂੜਾ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਹੀ ਤੌਂ ਬਾਅਦ 

ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧ੍ਰੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿ 

ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ--(ਉ) ਰਸ ਚ੍ਰਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 

ਤੇਲਾ (ਐਫ਼ਿਡ ਤੇ ਜੈਸਿਡ) ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ 

ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਕ ਲਈ 150 ਮਿ. ਲਿ. ਰੌਗੌਰ $0 

ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਥੀਓ 21 ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਿਸਟਾਕਸ 25 ਤਾਕਤ 

ਦੀ ਜਾਂ ਨੁਵਾਕੁਰਾਨ 40 ਤਾਕਤ ਦੀ 150 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ 

ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਨੈਪਸੈਕ ਪੰਪ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਮੋਟਰ ਵਾਲੋਂ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਲਿਟਰ ਤਕ 

ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
(ਅ) ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 

ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ ਲਈ 350 ਮਿ. ਲਿ. ਫੌਲੀਥੀਅਨ[ਸੁਮੀਥੀਅਨ 

50 ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂ 200 ਮਿ. ਲਿ. ਨਵਾਨ 100 ਜਾਂ 1.2ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. 

ਸੇਵਿਨ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਵਿਨ 50 ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ 1.2 ਲਿਟਰ ਡਿਪਟਰੈਕਸ 

50 ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂ 400 ਮਿ. ਲਿ. ਐਕਾਲੌਕਸ 25 ਨੂੰ 150 ਲਿਟਰ 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੌਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਈ ਪਾਣੀ 30 ਲਿਟਰ ਹੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ 

ਕਣਕ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ--ਪੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਨੌਕਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ 

ਪਿੱਛੋ ਪੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਚਟਾਖ਼ ਜਾਂ ਦਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਫ਼ਸਲ ਵਧਦੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਕ 

ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝਾੜੀਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਚਟਾਖ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ` ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਖ਼੍ਰਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੌਸਮ ਦੀ 

ਖ਼ਰਾਬੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨੇਮਾਟੌਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੌਣਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ 

ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੌ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਉ" ਹਨ : (1) 

ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 25 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫ਼ੇਟ ਪਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । (2) ਵਧੌਰੇ 

ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾ- 

ਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੋਰਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਕੌਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੱੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ (4) ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਿਸਟ 

ਨੇਮਾਟੋਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 8 ਲਿਟਰ ਨੇਮਾਗੌਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ 

ਵਿਚ ਘੌਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ--ਇਹ ਉਲੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 

ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਾ 

ਜਿਹਾ ਧੂੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਰਾਲ 

ਬੀਜਣ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ (1) ਬਿਮਾਰੀ ਤੌ 

ਮੁਕਤ ਕਣਕ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਡਬਲਯੂ ਜੀ-357, ਕੇ ਐਸ ਐਮ ਐਲ- 

3, ਐਚ ਡੀ-2009 ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਐਲ-711 ਆਦਿ ਹੀ ਬੀਜਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (2) ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
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ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜੋ ਤਕ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 
ਕਣਕ ਨੂੰ ਭਿਉਂ” ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ 
ਅੰਤੇ ਹਵਾਂ ਨਾਂ ਚਲੋਦੀ ਹੋਵੇ । ਚਾਰ ਘੰਟੇ . ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂ” ਕੇ ਰਖਣ 
ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਚਟਾਈਆਂ ਉਪਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ । ਲਗੌਭਗੇ ੧6 ਵ. ਮੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ 40 ਕਿ. ਗਰਾਂ. ਬੀਜੇ ਦੀ 
ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਉਪਰ ਘਾਹ ਆਂਦਿ ਨਾ 
ਉਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿ. ਗ੍ਰਾਂ. ਬੀਜ ਨੂੰ 2.5 ਗ੍ਰਾ. 
ਵੀਟਾਵੈਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਟੰਡਹ ਅਤੇ ਮੱਮਣੀ--ਮੱਸਣੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੰਡ੍ਰ ਰੋਗ ਕਾਰਨ 
ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਣੇ ਨਹੀ ਬਣਦੇ । ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉ'ਕਿ ਮੱਮਣੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 
ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਤਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਹਿਲਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਮਣੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਤਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੱਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

_ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ--ਪੌਦੋ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਪੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੇ ਕਣ ਨਿਕਲਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੌਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਡ੍ਰੰਘੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਪੌਂਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
ਬੀਜ ਨੂੰ ਥੀਰਮ 75 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਬਰੈਸੀਕੌਲ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਲਈ 3 ਗ੍ਰਾ. ਥੀਰਮ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾ. 
ਬਰੈਸੀਕੌਲ ਦਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । 

ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੰਗੀ (ਪੀਲੀ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਭੂਰੀ)--ਪੱਤੇ, ਤਣਾਂ ਤੇ 
ਸਿੱਟੇ ਜ਼ੰਗਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭੂਰੀ ਕੁਗੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਰਾਂ ਨੂੰ 
ਖਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ 
ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 'ਲਈ ਰੌਗ ਰਹਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇ" 'ਸੋਨਾਲੀਕਾ' 
ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਜੀ-357 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ । 

ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਢ ਦਾ ਗਲਣਾ---ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਣੇ ਭੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਪੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਭੂਰੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਣੇ 
ਮਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋ 
ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ 3.5 ਗ੍ਰਾ. ਸੈਰੀਸਨ 
ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾ. ਬੀਰਮ ਜਾਂ 8 ਗ੍ਰਾ. ਕੈਪਟਾਨ (83 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ) ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾ. 
ਬਵਿਸਟਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਮੌਲੀਆ ਰੋਗ--ਪੰਦੇ ਉਪਰੋਂ” ਭੋਂਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰੰਗ ਪੀਲਾ 
ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ । ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਿੱਟੇ ਛੌਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਮਲੇ ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰੌਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁੱਛਾ 
ਮੁੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰੌਗੀ ਤੋ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੌਲੀਆ ਰੌਗ 

ਕਣਕ 

ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ ਲਈ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਚੈਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਲੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਿੰਜਾਈ ਸਮੇ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 

8 ਲਿਟਰ ਨੇਮਾਗੋਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਂਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ--ਇਸ ਬਿਮਾਂਰੀ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਝ ਹਿੱਸ ਟ। 

ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕੇ ਕਾਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੋਂ 

ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ 

ਕਿਣੇਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ / 
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇੱ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੌਪੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਥੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 

ਬਹੌਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੌਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਮ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੌਂ` ਪਿੱਛੋ 
ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 

ਸੇੱਜੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇ ਐਸ ਐਮ ਐਲ-3, ਡਬਲਯੂ ਜੀ-357 ਅਤੇ 

ਪੀ ਬੀ-18 ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ ਐਲ-410 ਅਤੇ 

ਸੀ-306 ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ" ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਾਈ ਤੌ 

ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਨੂੰ 
3 ਗ੍ਰਾ. ਥੀਰਮ ਜਾਂ 2.5 ਗ੍ਰਾ. ਸੈਰੀਸਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ 

ਦੇ ਕਣ ਫੈਲਣ ਤੋਂ” ਰੁਕਣਗੇ । ਜਦ ਸੈਰੀਸਨ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਉੱਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਰਤੋਂ---ਕੁਝ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੋਰੇਜ ਬਰਾਂਥ ਜਾਂ ਪੁਡਿੰਗ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਉ" ਕੇ ਅਤੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੌਰ 

ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੌਜਨ ਵਜੋ' ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ 

ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਤੋ ਛਾਣ, ਜੜੀ ਬ੍ਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਪਰਲੇ ਬਾਰੀਕ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਉਂ ਕੇ 
ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਹੜ੍ਹਾ ਵੱਡੀਆ 
ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ 72% 

ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਸੈਂਸਿੰਗ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ 12.5% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੌਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 80% ਆਟਾ ਬੇਕੋਰੀਆਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੌ' ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤ” 

ਨਸ਼ਾਂਸਤਾ, ਪੋਸਟ, ਮਾਲਟ, ਡੈੱਕਸਟ੍ਰੋਸ, ਗਲ੍ਹਟੈਨ, ਅਲਕੌਂਹਲ ਅਤੇ ਕਈ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ 

ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ 

ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪੈਦਾਵਾਰ-- ਕਣਕ ਲਈ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਭੂਮੀ, ਜਲਵਾਯੂ, ਤਾਪਮਾਨ, 

ਬਾਰੰਸ਼ ਆਦਿ ਤਕਰੀਂਬਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਧਰ 'ਫਿਰ 'ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇਂ ਬਾਰਸ਼ 30 ਤੋ" 87 ਸੈਂ. ਮੀ. ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਂਕੇ 

ਜੋ 90 ਤੱ 60? ਵਿਥਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 

ਇੰਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਮੰਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੱਛਮੀ 
ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, 'ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਹੱਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਮ- 

ਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ `ਅਤੇ “ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੰਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ_ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 

ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਭ 



ਕਣਕਵਾਲ 

ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 
1977-78 ਵਿਚ. 36. ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੀੜੀ ਗਈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 66.4 ਮੀ. ਟਨ ਹੋਈ _ਜਿਸ ਦਾਂ 

ਔਸਤਨ ਝਾੜ 25 ਤੱ 33 ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਰਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾ= 

ਰਡ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ---ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋ ਹੀ ਵੋਚਣ ਲਈ 

ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਉਸ ਤੌ ਕਿ ਜੋ ਖ਼੍ਰਾਕ ਜਾਂ ਬੀਜ ਲਈ 

ਰਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਣਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕੋ ਜਿਰੀਆਂ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' 

ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ । ਵਪਾਰ 

ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਈ, ਭਾਰ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਮੀ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਕੰਗੀ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੌਂ 
ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 

ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 

ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੇਂਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 
ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ` ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 23 :55 8; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ-ਫਾਰਮ 
ਬੁਲਿਟਿਨ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ; ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਰਬੀ ਕਤਾਪਜ 
ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ--ਪੰਜਾਬ ਥੋਤੀਬਾੜੀ ਯ੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

ਕਣਕਵਾਲ :£ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮ 
ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਿਆ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੌ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਛਾਜਲੀ ਤੋ ਪੱਛਮ ਵਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । 

ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵਲ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. 

ਕਣ-ਪ੍ਰਵੇਗਕ : _ਕਣ-ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਸਬ-ਐਟਾਮਿਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਉਰਜਿਤ ਪਰਮਾਣ੍ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣਵੀ 
ਨਿਉਕਲੀਅਸ ` ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ , ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਦੇ ਐਦਰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਂ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 
ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕਣਾਂ (ਅਰਥਾਤ 
ਪ੍ਰੋਟੱਨ ਡਿਉਟ੍ਰਾਂਨ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੋਤਰ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਵਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ` 
ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਲਟੇਜ਼ 
ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਦ (ਰੈਜੇਨੈਂਸ) ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਵਾਨ ਡੇ ਗਰਾਫ਼ ਦਾ ਸਥਿਰ-ਬਿਜਲਈ ਜੈੱਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਕਕਰਾਫ਼ਟ 
ਤੇ ਵਾਲਟਨ ਦਾ ਵੌਲਟੇਜ ਵਰਧਕ (ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ) ਸਿੱਧੇ ਵੌਲਟੇਜ 
ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰੈੱਸ, ਸੌਲਨ ਅਤੇ ਟੀਬ ਦਾ 

ਰੇਖੀ ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਅਤੇ ਲਾਰੈੱਸ ਦਾ ਕਣ-ਪ੍ਰਵੇਗਕ (ਸਾਈਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ) 
ਰੈਜ਼ੋਨੈ'ਸ ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ।_` 

ਵਾਨ ਡੇ ਗਰਾਫ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਟੈ'ਸ਼ਲ ਜੈੱਨਰੇਟੇਰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ 

€62 ਵਿਸ਼ਵ ਕਜ਼ 

ਪੁਰਾਣੀ 'ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਣ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵੌਲਟੇਜ ਅਰਥਾਤ -ਕਕਈ ਮਿਲੀਅਨ _ਵੌਲਟ ਤਕ ਚਾਰਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੈਨ 1931 ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਨ ਡੇ ਗਰਾਫ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੇ ਜੈੱਨਰੇਟਰ ਤੌ 80,000 ਵੌਲਟ ਤਕ ਪ੍ਟੈਂਸ਼ਲ 
ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ 1933 ਵਿਚ 

ਪਰਿੰਸਟਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤੋ 25 ਮਾਈਜ੍ਰੇੋਐੱਪੀਅਰ ਸਥਿਰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ 
1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੌਲਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ । 

ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਪ੍ਰੰ. ਈ. ਓ. ਲਾਰੈੱਸ ਨੇ ਬਰਕਲੇ ਇੰਸਟੀ- 
ਚਿਉਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲੰਟਾੱਨ ਬਣਾ ਇਆ, 
ਉਹ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਡੀਉ-ਐਕੱਟਿਵਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ 

ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਢ ਲਈ ਲਾਰੈੱਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਤਾ 
ਗਿਆ । ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਯੋਤਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਰੈਜ਼ੋਨੈੱਸ ਪ੍ਰਵੇਗ' 

<_੩੩੯ 
-ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਜੈਂਕਟਾਈਲਾਂ (ਕਣਾਂ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਘੱਟ ਵੌਲਟੇਜ 
ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਰਤੀ ਪੱਲਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ 
ਵੱਲਟ ਉਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੌਜੇਂਕਟਾਈੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਰਤੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚ 
ਆਵਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਤਵਾਂ ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਸਲ `ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਅਣੂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤਵੇ' ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀ 
ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ 'ਰੋਜ਼ੌਨਸ ਪ੍ਰਵੇਗ' ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

_ਰੈਜੋਨੈ'ਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ 'ਭੇਥੀ ਪ੍ਰਵੇਗਕ' 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1931 ਵਿਚ ਲਾਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 
ਇਸ ਦੀ ਵਿਉੱਤ ਪੂਰਵਕ ਚਿਤਰ (1) ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

? ਰੇਖੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈੱਸ ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਚਿਤਰ 1 
ਲਾਰੈ'ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਤਰ ਵਿਚ 30 ਸਿਲਿੰਡਰ ਅਤੇ 

ਇਕ ਲਘੂ ਤਰੰਗ ਰੋਡੀਉ ਜੈੱਨਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 49,000 ਵੌਲਟ 
ਉੱਚ ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਤਵਾਂ ਪ੍ਟੈਂਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 0.1 ਮਾਈਕ੍ਰੇਐਂਪੀਅਰ,; ਆਇਨ ਕਰੰਟ ਨਾਲ 
ਪਾਰੇ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟਾਂਨ ਵੌਲਟ ਤਕ 
ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੌ ਮਗਰਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ (1934) 
ਇਸ ਨੇ 185 ਸੈਂ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿਚ 36 ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ 
ਅਤੇ 80,000 ਵੌਲਟ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਪ੍ਰਟੈੱਸ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 0.01 ਮਾਈਜ੍ਰੋਐੱਪੀਅਰ ਆਇਨੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਪਾਰੇ 
ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ 2,85 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਤਕ ਦੇ ਕਿਤ 

ਕੀਤਾ । 

ਰੋਖੀ ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਵਿਚ ਦੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ 

ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ 

ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲਾਰੈੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ 
ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੇ ਯੋਤਰ-ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਾਈਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ' ਰਖਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ .ਵਾਰ 
“ਚੁੰਬਕੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈੱਸ ਪ੍ਰਵੇਗਕ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਬਿਜਲਈ 

ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਜ਼ੇਨੰ'ਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
__ਸਾਈੀਕਲੋਟਾੱਨ ਇਕ `ਚਪਟੇ, _ਸਿਲਿੰਡਰਾਕਾਰ ਨਿਰਵਾਯ੍ਰਕ੍ਰਿਤ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ` ਰ੍ 463. 

ਚੈਖਰ ੮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੌ ਅਰਧ-ਗੌਲਾਕਾਰ 
ਖੌਖਲੇ ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬੋਂ ਹਮ? ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
[ਚਿਤਰ 2(6)] । 

ਚਿਤਰ 2 : ਸਾਈ।ਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੌਲਟ ਤਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਵਿ੍ੱਤੀ (107 ਸਾਈਕਲ) 
ਵਾਲਾ ਪਰਤਵਾਂ ਪੁਟੈ'ਸ਼ਲ ਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੈੱਬਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ££ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਚੁੰਬਕ 15,000 ਗਾਂਸ ਤਕ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ 

ਖੌਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ $ 
ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਇਨ 
ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਈਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ ਦਾ _ਕਾਰਜ-ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ 
ਚਿਤਰ 2(ਅ) ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ--ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰਾੱਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵੇ' 
ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਯੌਤਰ ਹੈ । 
ਡੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਚਪਟੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਡੱਬੋਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਝ ਕੁ ਸੈ. ਮੀ. ਉੱਚਾ ਅਤੇ 
75 ਕੁ ਸੈਂ. ਸੀ. ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਡੀਆਂ 
ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਚੰੱਬਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਰੌਂਧਿਤ _ਅਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਿਉ'ਤ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਬਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਸਟੀਲ ਲੱਗਾ 

<.2੩ ੮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੰਜੈੱਕਟਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਧਿਕਤਮ 
ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕ 15 
ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾੱਸ ਬਿਜਲਈ ਖੇਤਰ ਉਤਪੰਨ ਕਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਸੈਕੜੇ ਟਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਭਾਗ ਲੌਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਰ ਅਤੇ ਧਰੁਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕ੍ਰੰਡਲੀ ਅਤੇ ਨਲੀ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕਾਂ ਵਿਚ 
ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਜੈੱਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੌਲਟ ਅਤੇਂ 10. ਤੋਂ 15 ਮੈਗਾਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ 
ਉੱਚ ਆਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਤਵਾਂ `ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੌ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਂ ਉਤੇ 50,000 ਵੌਲਟ 

ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋ” ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰੰਟਾੱਨਾਂ ਲਈ 15 
ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕੱਟਰਾਂਨ ਵੌਲਟ, ਡਿਉਟੀਂਨਾਂ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ 
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਣ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਲਈ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ 
ਵੌਲਟ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕਣ-ਪ੍ਰਵੇਗਕ 

ਪਿਛਲੇ ਕਰਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ- 

ਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਗਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲੀਅਨ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਕਰੋ-ਸਾਈਕਲੇਟ੍ਰਾਂਨ, ਬੀਟਾਟ੍ਰਾਂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟਾਂਨ-ਸਿੰਕਰੌਟ੍ਰਾਂਨ 

(ਬੇਵਾਟਰੀਂਨ) ਹਨ । 
ਜਿੰਕਰੇ-ਸਾਈਕਲਟ੍ਰਾਂਨ ਜਾਂ ਸਾਪੇਖਕੀ ਆਇਨ ਸਾਈਕਲੋਟਾਂਨ 

1946 ਵਿਚ ਲਾਰੈੱਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ 'ਡੀਆਂ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 
ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਫ਼ੌਕਸਨ ਅਤੇ ਆਇਣਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਸਾਪੇਖਕੀ 
ਵਾਧੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇ 
ਸਿਧਾਂਤ 'ਫ਼ੇਜ਼-ਸਟੇਬਲ ਆੱਰਬਿਟਸ' ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਅਜਿਹੇ ਆੱਰਬਿਟ ਵਿਚ ਆਇਨ ਦੀ _ਪਰਿਸੰਚਰਨ-ਆਵਿੱਤੀ (ਸਰ- 
ਕ੍ਰਲੇਸ਼ਨ ਫਰੀਕੂਐੱਸੀ) ਡੀ ਵੌਲਟੇਜ ਦੀ ਡੌਲਨ-ਆਵ੍ਰੱਤੀ (ਆੱਸੀ- 
ਲੇਸ਼ਨ ਫਰੀਕੂਐੱਸੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਇਨ ਦੀ ਪਰਿਸੰਚਰਨ 
ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣ ਦਾ 
ਸਾਪੇਖਕੀ-ਪੁੰਜ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ' ਡੌਲਕ ਦੀ ਆਵਿਰੱਤੀ ਆਇਨ ਦੀ 
ਪਰਿਸੰਚਰਨ ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਕੁਝ ਆਇਨ ਫ਼ੇਜ਼- 

ਸਟੇਬਲ ਆਂਰਬਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਉਂ- 

ਜਿਉ” ਡੌਲਕ ਦੀ ਆਵਿੱਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਨ 'ਡੀਆਂ` ਦੇ 
ਬਿਜਲਈ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਉਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੱਰਬਿਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ 
ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰੇਡੀਉ ਆਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਕਾਲਤਾ ਕਾਇਮ 
ਕਰਕੇ ਕਣ ਉਰਖ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਹੋਂ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਂਰਬਿਟਾਂ ਵਿਚ 
ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਣ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਈ ਸਟੈੱਪਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ 'ਡੀ' ਹੀ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੇਵਲ 16 ਸਿੰਕਰੌ-ਸਾਈਕਲੌਟ੍ਰਾਂਨ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ 

ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਉਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ-ਮੋਸਾਨ ਉਤਪੰਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

__ਬੀਟਾਟ੍ਰਾਂਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਰਨ-ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਇਲੈ`ਕਟਂਨਾਂ -ਲਈ ਗੌਲਾਕਾਰ 

'ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰੰਰਨ ਦੇ 
ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵੌਲਟੇਜ ਦੀ. ਵਰਤੋਂ 
ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨ ਜਾਂ 
ਐੱਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਤਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਾਂ ਦੀ 

ਚਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਪ੍ਰੌਰਨ 

ਬਿਜਲੀਵਾਹਕ ਬਲ (੬...) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

“ਪ੍ਰੋਰਨ ਪ੍ਰਵੇਗਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਬੀਟਾਟ੍ਰਾਂਨ ਜਿਹੜੇ 

ਇਲੈੱਕਟਾਂਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਤਕ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 1941 ਤੌ" ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ" ਕਿ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੀਮਾ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ 
ਹੈ । ਬੀਟਾਟ੍ਰਾਂਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਣਾਮ , ਇਹ ਹਨ : 

(1) ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਂਡੀਉ-ਐੱਕਟਿਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂਬੇਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਲੋਡੀਅਮ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ; (2) ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਉਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ 

ਵੌਲਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਹਾਂਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮੇਸਾਂਨ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ 



ਕਣਾਦ 

ਗਏ ਹਨ; (3) ਬੀਟਾਟ੍ਰਾਂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ । 

ਪ੍ੋਟਾਂਨ ਸਿੰਕਰੋਟਰਾਂਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਟਂਨਾਂ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੀਟਾਟ੍ਾਂਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ 

ਜ੍ਲਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਟਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 

ਛੱਲੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਨਲੀ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਆਫ੍ਰਿੱਤੀ ਜੈੱਨਰੇਟਰ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਵਾਯੂਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਬਰ ਨੂੰ ਝਰੜੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ _ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਪਰ ਰਬੜ ਦੀ 
ਮੁਸਾਮਰਹਿਤ.ਸ਼ੀਟ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਟਾਂਨ-ਸਿੰਕਰੋ- 

ਟਾੱਨਾਂ ਨਾਲ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਵੌਲਟ ਤਕ ਵੌਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਪਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 

ਅਤੇ ਕਿਰਨ-ਪੁੰਜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਕੌਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ” ਪੈਦਾ । 
ਕੈਲਿਫੌਰਨੀਆ ਦੇ _ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ 1945 ਵਿਚ ਇਕ 1300 

ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈੱਕਟਾਂਨ ਵੌਲਟ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕਰੌਟ੍ਰਾਂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਉ 

ਦਿੱਤਾ । ਬਰਕਲੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੈਵਾਟ੍ਰਾਂਨ 1954 
ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ 10 ਸੈਕੌਡ ਦੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਤੇ 6.2% 105 
'ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਉਰਜਾ ਵਾਲੋਂ 2 % 107 ਪ੍ਰਟਾਂਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪਲੱਸ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਰੁਕਹੇਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਅਪਟਾਨ, ਐਲ. 
ਆਈ. ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕਾਸਮੌਟਰੱਨ 1952 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 % 10$ ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈ`ਕਟ੍ਰਾਂਨ ਵੌਲਟ ਤੋ 

ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸੈਕੌਡ ਦੇ ਵਕਫ਼ਿਆ ਤੋ. 5% 102 ਪ੍ਰਟਾਂਨ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੌਟੱਨ 

ਸਿੰਕਰੌਟ੍ਰਾਂਨ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਰੂਸ ਦੀ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ 
ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਲੈਂਬਾਰਟਰੀ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟਾੱਨ ਵੌਲਟ ਵਾਲੀ 
ਮਸ਼ੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1957 ਵਿਚ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਹ, ਪੁ.--ਐ. ਫਿ.--ਰਾਜਮ; ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 1 : 69 

ਕਣਾਦ : - ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਣਾਦ ਦਾ ਜਨਮ 

ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਰਾਧਿਐਨ .ਸੂਤਰਵਰਿੱਤੀ ਵਿਚ ਅਤਿਰੰਜਿਕ” ਨਾਂ ਦੇ 
ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਭੁੱਕ, ਕਣਭੱਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 
ਕਣਾਦ ਨਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਜ਼ਾਰਾ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ 'ਕਣ' ਚੁਗ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਕੁਰਮਾਰਲਾਤ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਤਰਾਲੌਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਉਲ੍ਹਕ” ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਆਰੀਆਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਤਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਚਿਤਸਾਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਲ੍ਹਕ ਸੀ; ਉਹ 

ਬੁੱਧ ਤੋਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੱਛਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਉਲ੍ੂਕ' ਪਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ - 

ਸ਼ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸ਼ੇਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚਿਆ । ਸ੍ਰੀਧਰ ਦੀ ਕੌਦਲੀ ਟੀਕਾ 
ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲ ਜੈਨ ਲੇਖਕ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਕ ਦੌਦ ਕਥਾ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਣਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪਸਿਆ ਤੌ” 
ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ 
ਨੂੰ ਵੰਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਛੇ ਪਦਾਰਬਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ । 

ਕਣਾਦ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹੌਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਸਤਪਾਦਭਾਸ਼ਯ, ਕੌਦਲੀ ਸਹਿਤ, 
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ਪੰਨਾ 2) । ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਪਾਦ ਨੇ ਕਣਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਯਪ ਵੀ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਦੀ 

ਤਪਸਿਆ ਤੋਂ` ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਕਪਿਲ 

ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ਼ੂਪਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । (ਪਾਸ਼੍ਪਤ ਸੂਤਰ, 

ਪੰਠਾ 3) ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ` ਮਿਲਦੀ । 

(ਦੇਖੋ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ) . 

ਕਤਲਗੜ੍ਹੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲੇ 

ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਸਢੌਰਾ ਵਿਚ ਸੈਹਵਾਨੀ ਸੱਯਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ 

ਬਣੀ ਇਕ ਹਵੇਲੀ ਦਾ . ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੈਮਤ 

1766 ਵਿਚ ਕਈ ਸੌ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਕਾਤਲ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਸਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। 

ਹ, ਪੁ.--ਮ. ਕੋ : 293 

ਕਤੇਬ : ਕਤੇਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 

ਕਤੇਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਨਿਮਨ 

ਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਬ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :-- 

1. ਤੌਰੋਤ--ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਸ 

ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ̀ ਦੀ ਉਮੱਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

9. ਜ਼ਬੂਰ--ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈਂ । 

3_ ਅੰਜੀਲ--ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ । 

4. ਕੁਰਾਨ--ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ 

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ. ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਗੂੁ. ਨਾ. ਸ਼. ਰੁ. 

ਕਥਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਾਚ- -ਸ਼ੈਲੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਾਚ-ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੌਰ ਕਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ 

ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 

ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੌਰੈਜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ । ਵਿਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 

_ਸਾਂਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਧ ਨਾਚ ਵਿਚ 

ਪਰਿਵਰੰਤਤ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਚ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਤੀ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਗ 

ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਨਾਚ ਭੜਕੀਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ ! ਇਸ ਵਿਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਝ਼ੇ ਨਹੀ" ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਘਗਰਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੌਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 

ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ 

ਟੌਪੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਹ. ਪੁ. ਐਨ. ਬਿ੍. 13 : 250 
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ਕੱਥਾਂ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ 
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਨ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ 
ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੌਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਕੱਥਾ ਖੈਰ (4662% £6/£6%) ਰੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਖ਼ਤ 
ਲੱਕੜ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼੍ਸ਼ਕ 

'ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਵਾਲ 
ਅਤੇ ਕੁਮਾਉ', ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ 

'ਵਿਚ ਗੌਜਾਮ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । __ 

ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕੱਥਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਦਯੌਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਰਾਣਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੌਕ ਅਪਣਾਉ'ਦੇ 
ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾਂ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 'ਖੈਰਯਾ' ਜਾਂ 'ਚਾਈ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗੌੱਡਾ ਅਤੇ ਬੈਹਰਾਇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲੋਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਲੌਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕਿੰਨਾ ਕੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ 
ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀ' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕ 
ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 2ਡ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀ. ਟਨ ਕੱਥਾ ਤਿਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ 

ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਬਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਤੋ 1₹ੂੰ ਮੀ. ਟਨ ਕੱਥਾ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ--ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ ਵਖ 
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਖੈਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਥਾ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ 60 ਤੋ 100 

ਸੈ. ਮੀ, ਲੰਬੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਛਿੱਲ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਕੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਲ 

ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੰਗਭਗ 6 ਵ. ਸੈ. ਮੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ. 

ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਕਰ- 

ਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 
ਤੋਂ ਲਾਲ ਰੌਗ ਦਾ ਜੌ ਸੱਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਤਕ 

ਦਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੰ' ਤਕ ਕਿ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਨਾ 

ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਗਰਮ ਘੌਲ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਵਿਚੋਂ ਛਾਣ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ 

ਵਿਚ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ 
ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਫਿਰ ਬਾਰੀਕ ਰੇਤ ਭਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉਪਰ ਟੋਕਰੀ ਰੁੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਕੁਝ 
ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਥਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ 

ਟੈਨਿਨਾਂ ਛਣ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੱਥਾ 

ਟੌਕਰੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਘੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 

ਰੋਤੇ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਿਨਾਂ ਰੇਤ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ 

-ਸਿੱਲ ਤੌ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਥਾ ਰੇਤ ਉਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੀ 

ਠੌਸ ਵਸਤ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿੱਲਾਂ 

ਬਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਟਿੱਕੀਆਂ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਕੱਥੋ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 

ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਕੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕੱਟੋ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ 

ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਥਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮ ਮੌਸਮੀ 

ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਔਸਤਨ ਇਕ ਭੱਠੀ ਤੌਂ ਤਾਜ਼ੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਨਾਲ 25-30 

ਬੌਰੀਆਂ ਕੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਅ--ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੱਥਾਂ 

ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ਮੌਸਮੀ ਉਦਯੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਚ 

60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅੰਦਰਲੀ ਲੱਕੜੀ 

ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਤਕ ਉਬਾਲਣਾ ਧੈ`ਦਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦਰਥ ਰੇਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ “ਕਚ' ਕਿਹਾ. ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਉਦਯੌਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ 

ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ“ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । 

ਕੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ--ਸੁਧਰੀ ਵਿਧੀ 

ਵਿਚ ਖੈਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਖ਼ਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਛਿਪਟੀਆਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੌੜ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 

ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਛਿਪਟੀਆਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਸਪੱਰਸ਼ ਵਿਚ 

ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੌਏ ਪਿੰਜ- 

ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ 

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋ ਛਿਪਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੂੰ 38 ਕਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 1] ਤੱ” 2 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.8 ਕਿਲੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਅੱਧੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 

ਤਾਂਬੌ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਚਿਰ ਤਕ ਸ਼ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਦੋ” ਤਕ ਕਿ ਘੌਲ ਦੀ ਘਣਤਾਂ 1.07 ਤੋਂ 1.17 ਨਹੀ” ਹੋ ਜਾਂਦੀ । 

ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੋ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਖ਼੍ਸ਼ਕ ਨਿਰਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.। ਜੇਕਰ 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਥੇ ਵਿਚ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਰਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੱਥੇਂ ਦੇ ਰਵੇ ਛੇਤੀ 

ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਪਰਲੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਥੋ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਘੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ 

ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਕੱਥੋ ਦੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ 

ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ ਫ਼ਿਲਟਰ ਪ੍ਰੱਸ ਵਿਚ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 

ਫ਼ਿਲਟਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਕੱਥਾ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਚਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 

ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਦੀਆਂ _ਖੁਰਚੀਆਂ ਨਾਲ 

ਖ੍ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਕੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ 

ਸੰਭਵ ਹੋਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿਚੋ” ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੱਥੋ ਦੀ 

ਲੌੜੀਂਦੇ ਆਕਾਰ _ ਦੀਆਂ _ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਈਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ _ਹਨ_। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੀਆਂ 



ਕਥਾ ਸਰਿਤ ਸਾਗਰ 

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਛਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਕਾਉਣ ਤੋ” 

ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਐਤਿਮ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੋਟੀ ਵਿਚ 
40"ਸੈ'. ਤਕ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੌਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਗੰਸਾਂ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੌ 
ਨਿਸਾਰਕ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਦਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਇਕ ਘਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ 

_ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰ੍ 

ਕੱਥੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਘੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਅਨ੍ਸਾਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਂਦਰ ਤਰਲ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਚ ਕੱਥੇ ਦੀ ਸਹਿ ਉਪਜ ਹੈ! _ 

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੱਥਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਲੱਕੜੀ ਵਿਚੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 
ਇਹ ਕੱਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਖੋ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਟਿਚੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 65-70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ-- ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੱਥ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਲੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਛਿਪਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੌਕਲੇਂਵ ਵਿਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠਾਂ, 
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਸ਼ਕ 

ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਠੰਢੀਆਂ ਟੈੱ'ਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਥੋ ਦੇ ਰਵੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਪ੍ਰੱਸਾਂ ਵਿਚ ਛਾਣ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 
_ਵਰਗਾਕਾਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਂਦੇ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਘੋਲ 
ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਠੰਢਾ ਹੌਣ ਤੇ ਕਚ ਜੌਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕੱਥੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋ ਛੁਟ ਕੱਥੋ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ, ਸੋਲਖੜੀ, 
ਗ੍ਰੰਦ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੌਹੇ ਦੇ ਲਾਲ ਆੱਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਰੰਗਦਾਰ 
ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ. ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 2 : 325 

ਕਥਾ ਸਰਿਤ ਸਾਗਰ : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮ੍ੰਦਰ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੌਮ ਦੇਵ ਭੱਟ ਨੇ ਕਥਾਵਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਿੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀ" ਈਸਵੀ ਦੇ 
ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਇਕ ਹੌਰ 

ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੰਸੱਧ 'ਬ੍ਰਿਹਤ ਕਥਾ' ਨਾਂ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ । ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਝ ਭਾਗ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਬ੍ਰਾਕਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ. -ਹਿੰ. ਮਿ. ਕੋ, 

_ ਕਥਾ-ਸਾਹਿਤ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) : ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਬੰਧ 
ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੌ ਮਨੌਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ 
ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਿਥਿਅਕ (ਮਨ ਘੜਤ) ਕਥਾਵਾਂ 
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ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਦੀ ਖੌਜ ਲਈ ਵੈਦਿਕ ਸੰਘਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼- 
ਲੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੌਰੌਜਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਲੌਕਿਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ 
ਵਿਚ ਆਈਆਂ । ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ :-(ਉ) ਪੰਚਤੰਤਰ; 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਵਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ 

ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀ” ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਰੋਪੈ ਨਾਮੀ ਨਗਰ` 
ਵਿਚ ਅਮਰਕੀਰਤੀ ਰਾਜੋ ਦੇ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਰਤਨ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ । 

(ਅ) ਹਿਤੌਪਦੇਸ਼ : ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜਾ 
ਲੌਕਪ੍ਰਿਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਤਨਾ 
ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ _ਸਿਖਣ 
ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਲ 14ਵੀ” ਸਦੀ ਹੈ । 

(ਏ) ਬ੍ਰਿਹਤਕਥਾ; ਪ੍ਰਿਸ਼ਾਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ _ਮਸਕ੍ਿਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

(ਸ) ਬੈਤਾਲਪਚੀਸੀ : ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਾ ਬਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤ ਦੇ 

ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ । ਕਥਾ ਸਰਿਤਸਾਗਰ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਹਤ ਕਥਾ ਮੰਜਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

(ਹ) ਸਿੰਹਾਸਨਬਤੀਸੀ : ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਂ 'ਬਿਕਰਮਚਰਿਤ' ਵੀ ਹੈ । 

(ਕ) ਸ਼ੁਕਸਪਤਤੀ : ਇਸ ਦੀਆਂ _ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟ ਦਿਲਚਸਪ 
ਨਹੀ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਭੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 12ਵੀ” 
ਸਦੀ ਤੌ_ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਚਤੰਤਰ 

`ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਥਾ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ 
ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਨੁ 
ਵਾਦ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋ” 

ਪੰਚਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਸ਼ੀਰਵਾਂ (531 

ਈ. -579 ਈ.) ਨੇ ਪਹਿਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 533 ਈ. ਵਿਚ ਕਰਵਾ- 

ਇਆ । ਪਹਿਲਵੀ ਤੋ 560 ਈ. ਵਿਚ ਬ੍ਰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਸੰਤ ਨੇ 

ਸੀਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 750 ਵਿਚ 

ਸੀਰੀਆਈ ਤੌ` ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਲ-ਮੁਕੱਫਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਨ੍ਵਾਦ 

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1100 ਵਿਚ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿਚ, ਸੈਨ 

1251 ਵਿਚ ਸਪੇਨੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੌਨ 1480 ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਸੰਨ 1570 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ -ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਵੀ ਬ੍ਰਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਤੇਤਰ 

ਦਾ ਤਰਜਮਾ 1811 ਈ. ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੁੱਧਿਵਾਰਧਿ' ਹੈ 1 
_ਹ. ਪੂ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 2 : 327; ਮ. ਕੌ, 

ਕਥਾਕਲੀ : ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪੀ 
ਨਾਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਟ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 
ਹੈ । ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 
ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਕਥਾਕਲੀ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ੈਵ ਸਾਹਿਤ 

ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚੋ' ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 
ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਲਕੜੀ ਦੇ 
ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਗ 
ਪੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ੌਰ 
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ 

ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਕਥਾਕਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ । ਭਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਅੰਗ ਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 
ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਚ ਵਿਚ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਜ਼ਾਉਣ, ਠੌਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ- 

ਉਣ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਰਸਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘੱਗਰੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 

ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਚਾ ਰੈਗ- 

ਦਾਰ ਟੌਪਾ ਨਰਤਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 13 : 250 

ਕਦੰਬ : ਕਦੰਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌ ਮਾਨਵੀ 
ਗੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਂ ਉਸ 
ਕਦੰਬ ਦਰਖਤ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਜੌ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਗੋਂ ਸੀ । 
ਕਦੰਬ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਕਦੋ" ਅਤੇਂ ਕਿਵੇ ਸੰਭਾਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀ'.ਲਗਦਾ । ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਯੂਰ- 
ਸ਼ਰਮਨ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੱਲਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੋ ਇਕ 
ਕਸ਼ਤਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੋਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਇਜ਼ਤੀ. ਕਾਰਨ 
ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ” ਕਿ ਪੱਲਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਸਮੁਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਚਾਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਯੁਰ- 

ਸ਼ਰਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮਣਾ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕੇ 

ਪਰ ਕਾਕਸਥਵਰਮਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇਬਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ 

ਵਧੀ ਫੁਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ । ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਦੰਬ ਰਾਜਾ 
ਰਵੀਨ ਵਰਮਨ (ਛੇਵੀ' ਸਦੀ ਈ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ) 
ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਲਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਲਵਾਂ ਆਦਿ 
ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ` ਪਿਛੋ` ਕਦੰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਘਟ ਗਈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਕ੍ਰਟਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਡੋ` ਪਿਛੋ ਦਸਵੀ” ਸਦੀ ਦੀ 
ਪਿਛਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਦੌਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ 

ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਭਿੰਨ ਭਿਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 
ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿ. ਏ , ਇੰਡ : 432 

ਕਦਰੂ : ਕਦਰ੍ਹ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ 
ਪਤਨੀ ਸੀ । ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋ ਇਛਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ । ਕਦਰੂ ਨੇ ਸੋ ਤੇਜਸਵੀ ਸੱਪਾਂ 
ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਿਆ । ਇੰਦਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰਗ ਦੇ ਘੌੜੇ ਦੀ 

ਪੂਛ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੋ ਕਦਰੂ ਅਤੇ ਵਿਨਤਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 
ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗ ਗਈ । ਕਦਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
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॥ 

ਪੁੱਤਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਕੇ 

ਪੂਛ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣ । ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਂ ਮੰਨੀ 

ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ 

ਦੇਵੇਗਾ । ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਛ ਸਚਮੁਚ ਕਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਕਦਰੂ ਜਿਤ 

ਗਈ । ਕਦਰੂ, ਵਿਨਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਸੱਪ) ਗਰੂੜ ਦੀ ਪਿਠ 

ਤੇ ਬਹਿਕੇ ਨਾਗਲੌਕ ਵੇਖਣ ਗਏ । ਗਰੁੜ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਡਿਆ ਕਿ 

ਸੱਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਬੇਹੌਸ਼ ਹੋਣ ਲਗੇ । ਕਦਰੂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੁਆਰਾ 

ਮੀ'ਹ ਪਾਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ । 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 328 ਰ੍ 

ਕਦਾਰ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਚੀਨ ਅਤੇ 

ਤਾਮਿਲਨਾਡਹ ਰਾਜ ਦੌ ਕੋਏ'ਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੌਕ ਕੱਦ ਦੇ ਮਧਰੇ, ਰੰਗ 

ਦੇ ਕਾਲੋਂ, ਚੌੜੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਉਲਟਵੇਂ' ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ 
ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 

ਨੀਗਰੋ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੌਭ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੌਭ ਵਾਲੀ ਗੰੰਧਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਇਹ ਖਾਣਯੌਗ ਜੰਗਲੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਖੇਤੀ ਆਦਿ 

ਨਹੀ" ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਕੱਖਾਂ-ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੋ' ਤਕ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ, ਸੌਮ, ਸਾਗ੍ਦਾਣਾ, 
ਇਲਾਇਚੀ, ਅਦਰਕ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਪਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ 

ਮਿਲੋਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੂਆ ਦੀ ਲੜਕੀ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜੈਗਲੀ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 13 : 183 

ਕੱਦੂ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ 
ਬਹੁਤ ਸੁਆਦਲੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਪਣ 

ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਵਲਾਇਤੀ ਕੱਦੂ ਵੀ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਵਲਾਇਤੀ ਕੱਦ ਨੂੰ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿੰਟਰ ਸ੍ਰਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਹਰਾ 

ਹਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰ- 

ਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਲਾਇਤੀ ਕੱਦੂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੱਦੂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਸੀਤਾਫਲ ਨੂੰ 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ 
-ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੱ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਛੌਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਤਣੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ 

ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ । 

ਕੱਦੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : 
ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾ. ਖਾਣ ਯੋਗ ਭਾਗ 

ਨਮੀ 92.6 ਗ੍ਰਾ. __ ਰਿਬੋਫ਼ਲਾਵੀਨ _0.04 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ 
ਚਰਬੀ 0.1 ਗ੍ਰਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ 2 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. 
ਪ੍ਰਟੀਨ 1.4ਗ੍ਰਾ, ਹੌਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੋਟ 46 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. 

ਖਣਿਜਾਂ 0.6 ਗ੍ਰਾ. 
ਰੇਸ਼ੋ 0.7 ਗ੍ਰਾ. ਕੈਲਸੀਅਮ 1.0 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. 

`ਕੈਲੌਰੀਆਂ 25 ` ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ 30 !ਮ. ਗ੍ਰਾ 
14 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ, _ਸੋਡੀਅਮ 5.6 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ 



ਕਧਾਰ 

ਹਰ ਗੇ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣ ਯੌਗ ਭਾਂਗ 
ਲੌਹਾ 0.7 ਮਿ. ਗ੍ਰਾਂ.  ਤਾਂਬਾਂ 0.20 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ 
ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ __139 ਮਿ. ਗ੍ਰਾਂ. _ਕੇਲੌਰੀਨ _੪ ਮਿਗ੍ਹਾਂ 
ਗੌਧਕ _____ 36 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. _ਬਾਇਆਮੀਨ _0.06 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ, 
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ _ 84 ਪ੍ਰਤਿ ਨਿੱਕੌਟਿਨਿਕ __0,5 ਮਿ. ਗ੍ਰਾ. 

ਰ੍ ਇਕਾਈ __ ਐਸਿਡ 
ਕੱਦੂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਪੂਰਵੇ-ਇੰਤਿਹਾਸੇਂਕ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ 

ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਅਸੋਥਾਨ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਪਤ-ਖੰਡ ਹੱਨ । ਪੁਰਾਤਨ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮਕਬਰਿਆਂ 

ਚੋ ਮਿਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ, ਚੱਪਣ ਕੱਦੂੰ ਤੇ 

ਵਲਾਇਤ ਕੱਦੂ 2000 0 ਈ. ਪ੍ਰ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭੌਜਨ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। 

ਬਿਟਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਕਿਸਮਾਂ--ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕ੍ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੰਮਾ ਲਾਰੇਜ ਰੈੱਡ, 

ਲਾਰਜੇ ਰਾਉ'ਡ, ਯੈਲੋਂ ਫ਼ਲੈਸ਼, ਅਰਲੀ ਯੈਲੋਂ, ਪਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 
ਗ੍ਰੀਨ, ਬਟਰਨੱਟ ਤੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹੱਬਾਰਡੇ ਹਨ । 

ਕ'ਸ਼ਤ--ਕੱਦੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ 
ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲੌ" ਕੁਹਰਾ ਵਧੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਦੀ ਹੈ। ਕੱਦੂ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵਧੋਰੇ ਨਮੀ ਵਾਲੋਂ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਨੇ ਐਤੇ 
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕੱਦੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 110- 120 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ̀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੱਦ੍ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 'ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 
ਕਹਰਾ-ਰਹਿਤ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਜਲੋ- 
ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ 
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਵਧੋਰੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੋਲ ਦੀ 

ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ਪਰ 6.0 ਜਾਂ 6.57ਜ ਵਾਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹ੍ਰੰਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

__ ਮੈਂਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਗੌਤੀ ਫ਼ਸਲ ਧੈਂਦਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ 
ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਦੂ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਰਸਾਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਈ ਜ੍ਨ- 
ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾ. ਵਿਚ ਛੇ ਕੁ 
ਸੌ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਹੈਕਟੋਅਰ 'ਚ 7-8 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ, ਬੀਜ ਧਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਦੂ ਖੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੈ ਹੀ 
ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਛਿੱਲ ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਬੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਕਣ 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁੜਾਈ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ 

ਰ੍ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ ; ਕੱਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ 3 ਤੇੜਨ ਪਿੱਛੋਂ 
ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੌਟੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿੰਨ 

` ਧੁੱਪੇ ਜਾਂ ਛਾਵੇ' ਰਖ ਕੈ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ 
ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ 15-20? ਸੈ. ਤਾਪਮਾਨ 

`ਤੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਪੋਖੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਡੌੱ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੈ ਹਰੇ ਹੀ 

ਤੋੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੋੜਨ ਸਮੇ” ਚੱਪੈਂਣ ਕੱਦੂ ਨਰਮ ਨਰਮ, ਪੀਲੇ ਹਰੇ 

ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੱਦੂ ਨਾਲੋ 1/3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

268 ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼. 

ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ" ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰੌੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਡੰਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕ੍ਲ ਨਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ! ਝਾੜੇ ਲੋਗਭਗ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋਂੜੇ--ਇਸੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰ- 
ਚਾਂਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੜੇ ਅੰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਕ- 

ਫੰਵੁੰਦੀ-ਫੋੜੇ, ਲ੍ਰੰਦਾਰ ਉੱਲੀ, ੮ ਧੜਾ ਉੱ ਲੀ, ਨੌਕਦਾਰ ਪੱਤਾ ਧੱਥੇ, ਰਿੱਤੀ 

ਆਦਿ ਹਨ (ਵਿਸਤਾਂਰ ਲੋਈ ਵੇਖੋ ਪੀਰਾਂ) । 
ਹ, ਪੁ.--ਸਬਜ਼ੀਆਂ--ਚੱਧਰੀ : 176 

ਕੌਧਾਰ : ਪ੍ਰਾਂਤ--ਇਹ ਐਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਂਨੋ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਲਾਇਤ 
ਪ੍ਰਾਂਤ) ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੇਲ ਰਕੋਬਾ 49, 30 ਵ. ਕਿੰ. ਮੀ. ਅਤੇ 

ਵਸੋਂ _597,954 (1983) ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੌ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਂਰਾਂ ਦੇ 
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੇਤਲੌ ਮਾਰੂਥਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸ- 

ਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਕ ਐਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕੈਲਾਤੰ-ਇ-ਗਿਲਜ਼ਦੀ ਤੱ” 

ਲੰ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚੇ ਹੈਲਮਡ ਦਰਿਆ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ਇਸਦੇ 
ਉਤ 'ਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਜਰ ਮੈਦਾਂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਦੌ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਕਾਂਨੀ ਆਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ 900 ਮੀ. ਉਚੀਆਂ ਉਠੀਆਂ ਹੌਂਈਆਂ 

ਹਨ । ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾਂੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਜਾਤ ਪਹਾਂੜ 

ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ=-ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਠਲੇ 

ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ" ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ` 
ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ' ਹਨ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ 

ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰੇਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ” ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਉਧਰ 
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ ਤੇ 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । ਕੰਧਾਰ 

`ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਵੇਂ ਅਰਘਨ- 

ਦਾਬ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਰਘਨਦਾਬ ਦੀ ਵਾਦੀ ਖੁਦ ਵੀ 

ਉਪਜਾਉ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬੇਗੀਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਨਵੇ' ਬਣੇ ਕਾਜ਼ਾਕਾਈ ਤੇ ਅਰਘਨਦਾਬ ਦੇ 

`ਡੌਮਾਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧ 
ਗਈਆਂ ਹਨ ! ਫਲ ਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦਰਜੀਆਂ 

'ਉਪਜਾਂ ਕਣਕ, ਜੌ, ਮਾਂਹ, ਹਿੰਗ, ਅਲਫਾਲਵਾ, ਲੌੱ'ਗ'ਤੇ ਤੇਬਾਕ੍ ਆਦਿ 

ਹਨ । ਕੰਧਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਸੰਨ 1979 ਦੌਰਾਨ 
ਇੱਸ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਨਾ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ 
ਖੋਤਰ ਵਿਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰੂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 9 : 831 ? ਐਨ, ਅਸੈ, .16 : 209 

ਕੰਧਾਰ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 
ਅਤੇ ਇਸੈ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ (ਪ੍ਰਾਂਤ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੌ ਕਾਬਲ ਤੋ 
512 ਕਿੰ. ਮੀ. ਦੱਖਣੇ-ਪੱਛਮ ਵਲੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਰਾ ਤੋ 1000 ਮੀ. 
ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਠਾਣ 
ਬੰਹਿੰਢੇ,ਹਨੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੇਸ਼ਤੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 
ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੈ'ਦਰ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਬਲ, ਹੈਰਾਤ ਅਤੇ ਕੌਇਟਾ 
(ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਢੇ ਸ਼ਾਹਰਾਫਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 



ਜਿਲਦ ਛੌਫੀ' 

ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੌਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਆਦਿ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਾਰਾ 
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । 329 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ 
ਦੈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ 1 305 ਈ. ਪੂ. ਦੌਰਾਨ ਸਲਿਊਕਸ 
ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ । 
ਅਸ਼ੌਕ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਲਾ-ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਮ- 
ਫਾਰ ਗ੍ਰੀਕੋ-ਬੈਕਟਰੀਅਨ ਪਾਰਥੀਅਨਾਂ, ਸਾਕਾ, ਕਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਸੈਨੀਆਂ 
ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਦਾ ਗਿਆ । 

._ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 7ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੰਹਾਰ ਅਰਬਾਂ 
`ਅਤੇ 8ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਅੱਥਾਸੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਅਲ-ਮਨਸ੍ਰਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ 
ਆ ਗਿਆ । 9ਵੀ” ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਫਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ 
977 ਈ. ਤੋ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । 1150 ਵਿਚ 
ਅਲਾਉਦੀਨ ਗੌਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਟ ਦੀ 
ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ । ਸੰਨ 1383 

ਵਿਚ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲਾ ਪਾਸੋ“ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਤਰੇ 
ਧੀਰ ਮੁਹੌਮਦ ਨੂੰ ਇਥੋਂ“ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । 15ਵੀ' 
ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ । ਸੰਨ 1522 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਥੋ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੱਫਾਵੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੌਲ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1535 ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਨ 
ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । ਸੈਨ 1545 ਵਿਚ 
ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ 
ਕੰਟਰੌਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਸੈਨ 1638 ਵਿਚ ਫਾਰਸਹੂੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਲੀ 
ਮਰਦਾਨ ਖ਼ਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 1649 
ਵਿਚ ਅੱਬਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੌਹ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । 
ਸੈਨ 1709 ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਗਿਲਜ਼ਈ ਗਵਰਨਰ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ- 
ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ । 1738 ਈ, 

ਵਿਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ 

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛ' ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 

ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੰਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੌ ਦੁੱਰਾਨੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ।`ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ 
ਠੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਧਾਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ 
ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਿਆ ਰਿਹਾਂ । ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਕਬਰਾ 
ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾਅ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 

ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1839 ਈ. ਵਿਚ ਕੌਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਉਤੇ 
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੰਗ ਸੀ । ਸੰਨ 1878 

ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1879 ਈ. ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਸਮੋ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ 
ਧਾਂਕ ਜਮ ਗਈ । ਸ਼ੋਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੀ 
ਸ਼ੋਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਧਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਜੋ' ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿ- 
ਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥ ਲਿਆ । ਪਰ ਅਬਦ੍ਰ 

€69 ਕੈਧਾਰ 

ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਉਠਣ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾ ਨਿ- 
ਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਥਾਪ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 1881 ਈ. ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਉਸ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਸਤੰਬਰ, 1881 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 

ਕੈਧਾਰ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਵਿਚ ਕੌਟੀ ਖ਼ਾਸ ਵਰਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸੈਨ 

1979 ਈ. ਵਿਚਿ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ 
ਅਤੇ 1980 ਈ. ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ _ਦ਼ੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਗੁਰੀ- 

ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 1981 

ਈ. ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ । 

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ੪ ਮੀ. ਉੱਚੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਸ 
ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖ੍ਰੰਜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ ਮੀਨਾਰ, 54 ਅਰਧ ਸਲੰਡਰੀ ਬ੍ਰਜ 

ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ 24 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਡ੍ਰੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ ਜੋ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਹਨ ਅਤੌ ਹਰ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਹਰੇ-ਦੁਹਰੇ ਬੁਰਜ ਹਨ । ਇਸ 
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੋਰਾ-ਲਗਭਗ 5 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ- 
ਪੂਰਬੀ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਪਥੰ” 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਗੁੰਬਦ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 12 

ਮਕਬਰੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਇਥੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ 
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਗਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ 
ਅਜੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਸਕੂਲ 

ਅਤੋ ਹੌਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਾਣੋ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1738 ਈ. ਵਿਚ ਲੁਟ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤਬਾਹ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ 

ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉੱਤਰੀ 
ਪੂਰਬੀ ਢਲਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾਲ 40 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 
ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੰੜੀਆਂ 
ਛੌਟੀ ਗ੍ਰੰਥਦੀ ਛਤ ਵਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਮੁਗਲ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ । ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਥਾਂ ਪਏ ਸ਼ਿਲਾ-ਲੋਖਾਂ 

ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇਕ _ਸ਼ਿਲਾ-ਲੇਖ ਇਥੋਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਠੇੜਿਉ" ਇਕ ਪੱਥਰ ਖ਼ਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਦ- 

ਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੌਕ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੌ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰਕ ਕੇਦਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਢੇ 
ਵਖਾਰੀ ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 
ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1933 ਈ. ਵਿਚ ਇਥੇ ਉੱਠ 

ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੇ” 
ਢੌਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੁਝ ਕਪੜਾ ਇਥੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੀ ਵੇਚਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕੌਧਾਰ ਦ੍ਨੀਆਂ ਭੁਜ਼ ਵਿਚ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਲਈ । ਫ਼ਲਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਯੌਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦ 
ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ । ਇਥੇ ਕਪਾਹ, ਮਜੀਠੀ ਰੈਗ ਤੇ ਹਿੰਗੇਂ 



ਕੋਨ ਅਤੇ ਕੈਨ ਦੇ ਰੌਗ 

ਆਦਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੇ `ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ 

ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 
ਆਬਾਦੀਂ--191,345 (1982) 
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__ ਕੋਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰੋਗ : ਕੌਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਸੰਤਲਨ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗ੍ਰੰਝਲਦਾਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ--ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਨ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ 
ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੌਨ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸੁਣਨ-ਕਿਰਿਆ) । 
ਕੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਗ, ਇਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂ 
ਦਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰੋਗ 

ਸੱਟ ਲਗਣਾ ਜਾਂ ਟਰਾਮਾ--ਬਾਹਰਲੋ ਕੌਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ, “ਨਾਲ 

ਖ਼ੂਨ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 
ਤੇ ਫਿਰੁ ਪੇਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ _ਦ' 

ਕੌਨ ਹੈ ਜੌ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੌਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ 

ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਕੰ5 ਦੀ ਖਾਜ--ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਨਲੀ 
ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਵੇ ਦਨਸ਼ੀਲ _ਰੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਕੌਨ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣਾ ਨਹੀ` ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ 

ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਫੌੜ--ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਨ-ਨਲੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ : ਲਾਗ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ; ਉਹ ਥਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਨ _ਲਗਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਤੋ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ 

ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ--ਕੌਨ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰਲੀ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਰੁਮਨ 

ਗਿਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀ" ਰਿਸਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 

ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੌਨ ਨਲੀ ਨੂੰ ਬੋਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ 

ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਕੌਨ ਵਿਚ ਮੈਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋ ਆਰਾਮ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੰ 

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੇਨ ਦੇ ਰੋਗ 

ਕੰਨ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲਗਣਾ--ਕੌਨ-ਪਰਦੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ਕ ਜਿਹੀ 

ਝਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਨ-ਨਲੀ 
ਉਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਨਾਲ) ਛੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ 

ਜਿਹੀ ਲ੍ਰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਜੇ 
ਕੌਈ-ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਕ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਤਕ 

ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ ਅਤੇ ਕੌਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ` ਤੌ ਸੰਕੌਚ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੌਨ ਦੀ _ਲਾਗ--ਇਹ. ਆਮ ਤੌਰ ਰ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਗ ਨੱਕ ਤੋ ਯੂਸਟੇਕੀਅਨ ਨਲੀ ਰਾਹੀ” 

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਵਾਲੋਂ ਹਿੱਸੇ 

ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ .ਹੁੰਦੀ ਹੈ,. ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਹੈ, 
ਬਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ. ਰ੍ਰਕਾਵਟ ਪੈੱਦੀ.ਹੈ । 
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ਜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੌਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰੌ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਗੌਭੀਰ 
ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਨ-ਪਰਦੇ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿਚ ਕੌਨ ਦਾ 

ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ `ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ 

ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬ੍ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਲਾਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ 

ਕਢਵਾਉਣਾ ਪੈ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱ ਕਈ ਹੌਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ ਮੈਸਟਾਂਇਡ ਦਾ ਰੌਗ, ਲਾਗ ਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਤੁਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੌਣਾ ਆਦਿ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ' ਪੈਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੈਨ ਵਿਚ 
ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੰਤਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀਆਂ 

ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੌਜ 

ਕਾਰਨ ਯੂਸਟੇਕੀਅਨ ਨਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਕੰਨ ਵਿਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ 

ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਕੰਨ-ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਰਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਚਿਹਰਾ ਨਾੜੀ ਦਾ _ਅਧਰੰਗ--ਕੌਨ ਦੀ _ਹੱਡਲ ਨਲੀ ਵਿਚੋ” 

ਸੱਤਵੀ'` ਚਿਹਰਾ-ਨਾੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 

ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਦਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 

ਲਈ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਖੈੱ'ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਧਰੰਗ ਨਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇ । 

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ - ਇਹ ਅਨਵੈਸ਼ਿਕ ਬਿਮਾਰੀ 

ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ 
ਨਾਲੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਉ” ਜਿਉ” ਹੱਡੀ ਸਖ਼ਤ 

ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੌਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਡਾਕਟਰੀ 

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋ' ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਜਰੀ 

ਰਾਹੀ` ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਅੰਦਰਲੇ ਕਨ ਦੇ ਰੋਗ 
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ - ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਅੰਦਰਲੇ ਕੇਨ ਦੇ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਮੈਨੀਐਰ'ਜ਼ ਰੋਗ--ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੌਨ ਦੇ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ 

ਤਰਲ ਦੀ ਦਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 

ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉ'ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਲ ਦੇ ਦਾਬ ਨੂੰ ਕੌਟਰੌਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੰ 

ਲੰਬਿਰਿੰਥਾਈਟਸ (ਅੰਦਰਲੇ ਕੌਨ ਦੀ ਜਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਕੰਨ ਤੌਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਮ 

ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ _ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੌਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ 

ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉ ਦੀ.ਹੈ । ਇਸ - ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਦਰਲੋ 

ਤੇ-ਵ਼ਿਚਕਾਰਲੇ ਕੌਨ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'। 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਹੈਮਰੌਜ--ਅੰਦਰਲੋ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹ੍ਹ-ਵਹਿਣੀਆਂ 
ਬਹਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼੍ਰਕ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾਂ 

ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼੍ਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ । 
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ” ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਤੁਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਸ਼੍ਰੂ ਵਿਚ ਰੀ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਹਵਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ 
ਕੈਨ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਦ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਰਸੌਲੀ--ਰਸੌਲੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੌਹਾਂ ਕੇਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਕੌਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਦੇ ਹਨ. 
ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਗਦ) ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਸੌਲੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੌਪਰੀ ਵਿਚ 

ਤੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਬੋਲਾਪਨ ਜਾਂ ਕੌਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਤ` ਇਲਾਵਾ ਕੌਨ ਦਾ 

ਸੈਤਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ-ਨਾੜੀ ਤੇ ਸੱਟ 

ਲੱਗ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ--ਅੱਠਵੀ” ਚਿਹਰਾ 

ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਜਲਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੌਨ ਵਿਚ ਕੌਈ ਹੌਰ 

ਤਕਲੀਫ਼ ਹੌਣ ਨਾਲ ਕੌਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 

ਹੈ । ਇਹ ਜਲਨ ਕਿਜੇ ਲਾਗ, ਨਾੜੀ ਤੇ ਦਾਬ ਜਾਂ ਲਹੂ ਗੇੜ ਵਿਚ 
ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਕ੍ਰਿ. 7 : 837 

ਕਨ੍ਹਈਆ, ਭਾਈ : ਵੇਖੋ, ਘਨੱਈਆ, ਭਾਈ 

ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ : ਵੇਖੋ, ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ 
ਕਨਸਟਾਬਲ, ਜਾਨ : ਇੰਗਲੌਡ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ 

ਜਠਮ ਸਫੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਬੈਰੱਕੋਲਟ ਵਿਖੇ 11 ਜੂਨ, 1776 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ । ਇਹ 19 ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੇ. ਐਮ. ਡਵਲਯੂ. ਟਰਨਰ ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੂ-ਦਿਰਸ਼ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੌ ਗਿਆ।. 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲ'ਕਿਆਂ 

ਦੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਚਿਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੌਂ ਬਣਾਏ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆੱਇਲ ਸਕੈ`ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ 

ਦੇ ਵਧੀਆ ਚਿਤਰਾਂ ਵਿਚੇ ਹਨ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਅਤੇ 

ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਸੈਭਾਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੌ 

ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿਤਰ ਡੈੱਡਹੌਮ ਵੇਲ: ਮਾਰਨਿੰਗ (1811) ਸੀ । 
ਇਸ ਤੋ ਮਗਰੋ" ਦੇ ਚਿਤਰ ਫਲੈਟਫਰਡ ਮਿਲ ਆਨ ਦੀ ਰਿਵਰ 

ਸੋਟਾਉ। 1817), ਦੀ ਹੇ-ਵੇਨ (1821) ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਬਰੀ 

ਕੇਥੈਡਰੱਲ ਫਰਾਮ ਦੀ ਬਿਸ਼ਪਸ ਗਰਾਉ'ਡਜ਼ (1823) ਹਨ । 
ਲਗਭਗ 1828 ਤ' ਮਗਰੋ" ਇਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ 
ਭੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸੈਨ 1829 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਇਲ ਅਕਾਦਮੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਫੈਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1 

31 ਮਾਰਚ, 1837 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋ ਇਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਔੰਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ, 3 : 98 

ਕਨਸਿਸਟਰ। (ਅਦਾਲਤਾਂ) : ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ' ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ_ ਚੈ'ਬਰ ਲਈ 

/ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 'ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਨਾ 

471 ਕੇਨ ਖਜੂਰਾਂ 

ਕਰਦਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਹੋਈ ਜੌ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦੇ । ਇਸ ਤੌ ਪਿਛੋ" ਇਸ ਨੂੰ 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ । . 

ਜਦ 13ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ- ਲਗਭਗ ਖਾਸ _ਰੌਮਨ ਕਾਉ'ਸਲਾਂ 

ਬੈਠਣ” ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪੌਪ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ 'ਕਨਸਿਸਟਰੀ` ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਜਿਉ” ਜਿਉਂ” ਨਿਕੋਲਸ ਦੂਜੇ 

(1058-61) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡੀਨਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਤੱਤਾ 

ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 

ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੀ 

ਮਹਤੱਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗੀ । ਅਜੌਕੇ ਸਮੇ”_ਵਿਚ ਕਨਸਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ 

ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ 1 ਵਧੋਰੇ 

ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੌਪ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਨਸਿਸਟਰੀਜ਼ 

ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ-- ਗੁਪਤ ̀  ਕਨਸਿਸਟਰੀ `ਜਿਸ਼-ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਕਾਰਡੀਨਲ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ ; ਜਨਤਕ . ਕਨਸਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਅਤੇ ; 'ਅਰਧ- 

ਜਨਤਕ ਕਨਸਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਮ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈੱ'ਦੋ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਕਨਸਿਸਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੌ ਭਾਵ, - ਬਿਸ਼ਪ 

ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 6 : 377 

ਕਨਕਮੁਨੀ : ਇਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੱ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਏ ਇਕ ਬੱਧ ਦਾ 

ਨਾਂ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਛੇਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ 

ਬੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਂਵਸਤੂ ਆਦਿ 

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ _ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ _ਕੌਨਾਕਮੂਨੀ ਜਾਂ ਕੋਨਾਕਮਨ 

ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨਸਾਰ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਨਕਮੁਨੀ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 

ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੋ ਜੰਬੂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੀਰ ਪਿਆ ਸੀ । ਪੁੱਤਰ ਦੇ 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕੇ 

ਭਿਕਸ਼ੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ । ਇਸ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਫੀ 

ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । 
_ਹ, ਪੂ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 328 

ਕਨਕੈਲ ਫ਼ਾਨ ਲੋਵਿਨਸਟਰਨ, ਯੋਹਾਨ : ਇਸ ਜਰਮਨ 

ਰਸਾਇਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1630 ਵਿਚ ਰੈੱਟਸਬ੍ਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਬਾੱਇਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੈਮਬੁਰਕ ਦੇ ਬਰਾਂਡ 

ਦੁਆਰਾ 1669 ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਹ 1679 ਵਿਚ ਬਰਾਂਡੰ ਨਬ੍ਰਕ 

ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਡਾਫਿਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 

1688 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਂਕਰੌਮ ਲੈ ਗਿਆ ।. 

ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1693 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੌਨ ਫ਼ਾਨ ਲੌ ਵਿਨਸਟਰਨ ਦਾ 

ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ । ਕਨਕੈਲ ਨੇ ਬਣਾਵਟੀ ਹੀਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ 

ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਤੇ ਖ਼ਮੀਰਨ ਦੀਆਂ 

ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤਾਂ 

ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ । 

ਇਸ ਦਾ 20 ਮਾਰਚ, 1703 ਨੂੰ ਪਰਨਾਊ ਨੇੜੇ ਡਰਾਈਸੀਘ੍ਰਫੈੱਨ 
ਵਿਖੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੌ ਗਿਆ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ, ਬ੍ਰਿ, 13 : 509 . 

ਕੋਨ ਖਜੂਰਾ : ਇਹ ਆਰਧ੍ਰੋਪੋਡਾ ਫਾਈਲਮ ਦੀ ਕਾਈਲੌਪੌਡਾ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਨਾਲ 



ਕਨਖਲ 

ਇਕੱਠਾ ਮਿਰੀਆਪੌਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਸੱਕ, ਕੂੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹੇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰੀੜ੍ਹਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14 ਤੋਂ 177 ਤਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ 

ਅਖ਼ੀਰਲੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜੌੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਖੰਡ ਉਤੇ 
ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਇਕ ਜੋੜਾ ਲੰਬੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਟੌਹਣੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜੋੜ ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ- 
ਲੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਕੋਲੌਪੈੱਡਰਾ ਕੌਨ ਖਜ੍ਹਰਾ 

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕ੍ਹਟੀਜੇਰਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ 

ਲਗਭਗ 25 ਮਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਧਾਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ 15 ਜੌੜੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਕੌਨ ਖਜੂਰਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ 

ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਜੋੜਾ ਚਿਮਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੀਉਫ਼ਿਲਿਡਾ ਜਾਂ ਜੀਉਫ਼ਿਲਮਾਂਰਫਾ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੋਂ ਕੌਨ 

ਖਜੂਰੇ ਖੁੱਡਵਾਸੀ ਹਨ । ਇਹ ਗੌਡੋਇਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ- 
ਉੱਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਾੜਦੇ ਰਨ । ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਸਕੌਲੋਪੈਡਰਿਡਾ ਜਾਂ 
ਸਕੌਲੋਪੈ'ਡਰੌਮਾਂਰਫਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇਂ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਲੌਪੈ'ਡਰਾ ਜਈਗੇ'ਟੀਆ (566/6- 
ਨ੬ਸਰਰ 290੬8) ਤਕਰੀਬਨ 280 ਮਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਲਿਥੋਂਬਾਈਡਾ ਜਾਂ ਲਿਖੋਬਾਈਮਾਂਰਫ਼ਾ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਨ 
ਖਜੂਰੇ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀਜੌਰਡ ਸਭ ਤੌ” 
ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੋ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 
ਰਖ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 2 : 680 

ਕਨਖਲ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਗਾ ਦੇ 

ਕੌਢੇ ਵੱਸੇ ਹਰਦੁਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿ. ਮੀ. ਪੱਛਮ ਵਲ ਇਕ 

ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਕੂਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ 

ਦਾ ਜੌਗ-ਅਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਦਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਮੰਦਰ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਟਿਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਝ ਸਮਾਂ ਬਰਾਜੇ 

ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਤੀਘਾਟ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ.--ਮ. ਕੌ, 294 

ਕੋਨ-ਪੇੜੇ : ਇਮ ਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪੈਰੌਟਾਈਡਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
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ਲਪੇਟ ਵਿਚ ; 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਇਹ ਛ੍ਰਤ ਦੀ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੁਆਰਾ 

ਫੈਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਆਬ ਗਲੈਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਫ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ 

ਇਨਕਿਉਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ 17-21 ਦਿਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹਣ ਦੇ ਸਮੋੱ 

ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੌਨ-ਪੇੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸ੍ਹਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਕੰਨ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਡਿਡ 

ਲੁਆਬ ਗਲੈ'ਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਜ ਕੇ ਸ੍ ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋਜਸ਼ 

ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ-ਗਰਦੰਨੰ ਵਲ ਤੇ ਜਬਾੜ੍ਹੋ ਦੇ ਹੇਲ੍ਹਾਂ 

ਵਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ 

ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੌਲੀੱ ਪਾਸ਼ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ 

ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੌਰ ਗਿਲ੍ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੈ' 

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾਲੂਆਂ ਵਿਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਕਾਈਡਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ (_ਮੈਸਟਾਈਡਿਸ) ਜਾਂ ਅੰਡਕੌਸ਼ “ਵਚ 
(ਓਅਫਰਾਈਡਿਸ).ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ' ਲੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ । ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਰ 
ਸੌਜ ਥੌੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਪਤਾਲੁ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ 
ਰਾਹੀ" ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹ੍ਰੰਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੋਨ ਪੇੜਿਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨਿੰਗੌ-ਇਨਸੈੱਫ਼ਲਾਈਡਿਸ (ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਝਿੱਲੀਮਈ ਤਹਿ ਦੀ ਸੌਜ) ਵੀ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨ ਪੇੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ” ਪੈਦੀ । ਕੰਨ-ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੌ” 

ਸਅੱਸਥ ਹੋ ਰਹੇਂ ਰੌਗੀ ਦੇ ਸੀਰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੈਮਾ ਗਲੋਬ੍ਰਲਿਨ 

ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੌਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੌਣ ਦੀ 

ਸੈਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । _ 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 7 : 98 

ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ : ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਨੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅਭੈ 
ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣਕ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ" ਸਨ (ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਜ਼ੇਮਾਂ ਚਿਏਨ 
ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 550 ਈ. ਪ੍ਰ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ 1 ) ਮੁੱਢ ਵਿਚ 
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਕ੍ਰੰਗ-ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੰਗ-ਫੂ-ਤਸੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ 
ਦਾ ਜਨਮ ਚਾਉ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਢੌਰ ਵਿਚ ਸਾਨ ਡੁੰਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲ੍ਰ 
ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕ੍ਰੰਗ ਕਬੀਲਾ_ ਸ਼ਾਂਗ (1766-1122 

ਈ. ਪ੍ਰ.) ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਪਰ ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । 

ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਕ 
ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ । 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਨਫ਼ਿਊ: 

ਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, 

ਪਰ ਟਿਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੌਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । 
ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਹ੍ਹ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ 



ਜਿਲਦ ਕੇਵੀ' 

ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਜੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਗੂ ਵਿਚ 
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਅਤੇ `ਨੀਂਤੀ-ਸ਼ਾਸਤੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਗ 
ਗਿਆ । 

22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ 
ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ-ਸਾਰੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਇਸ 
ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਰਹੇਂ । ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸਹੀ ਜੀਵਨ- 
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ -ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ 

ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ । 

ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਲੂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੋਧ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ. ਇਕ_ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੌਗ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਸੀ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਗ ਟੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਗਾ 
ਦਿਤਾ ਜਿਥੋਂ ਇਸਨੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ । 
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੌ ਬਾਅਦ ਨਵੇ" ਹੁਕਮਰਾਨ 

ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ 
ਕੌਰਾਪਣ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਅਸ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ । ਅਗਲੇ 

13 ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚੋ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋ” ਉਹ ਅਸਲੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਭਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਫਸ਼ਕ 

ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋ ਲਵੇ । ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਅਸ 

ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਨ੍ਸਾਰ ਬਹੁਤ 

'ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆਂ । ਅੰਤ 68 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ 

ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 

ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ਅਸ ਦ)। ਸਮਾਧ--ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਮੌਤ 479 ਈ. ਪ੍ਰ. 
ਵਿਚ ਰੋਈ ਤੋਂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਕੁਈ-ਫਾਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਥਰਿਸਤਾਨ 

ਵਿਚ ਦਫਨਾਇਆ' ਗਿਆਂ । 
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ਕੱਨਵ 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਏ । ਇਸੇ ਦੇ 

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪ੍ਰਾ-` 

ਤਨੋਂ ਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 479 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ 

ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਬੜੀ ਧ੍ਰਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਕੁਈਫ਼ਾਓਂ ਵਿਖੇ ਇਸਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਨਡੁਗ ਲਾਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਇਆ 

ਗਿਆ । ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਂਅਸ 

ਦੇ ਵੌਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੌਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ । 

ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਅੰਤਸੀੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਪਿਆਰੇ 

ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਸੀ=ਲ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨ ਵਾਦ ਇਸ ੍ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

11੬ ੬੬੨ ਗ੧੭070੩3॥5 70056 €1003616 

110੬ 600੬ 0680] 71035 ੍ 

11੬ ੧8੦ 187) 0੩੪੧ ੧1000 ੩ਜ੩੯$ 1 ੩ 0189, _ 

` ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਵਜੋ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦਾ 

_ ਸਥਾਨ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ 

ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ! ਵਿਚ ਦੈਵੀ. 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ _ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ 

ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ 3 ਹੱਸਵਾਦ, ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ . 

ਅੜੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੈ 1 

ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ 

ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । _ 

ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਲੌਕ ਦੇ 

ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ-ਪੂਰਨ ਸੀ ਜੌ ਕਦੇ ਕਦਾਈ” ਹੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਭਰੀ, 

ਹੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਵੀ ਅੰਤਰ ਭ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, 

ਕੀਤੀ । 

ਕਨਫ਼ਿਉਸ਼ੀਅਸ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਠਵਵਾਂਦੀ 

ਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ.ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਕਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ 

ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਗੋ” ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 

ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੌਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਿਣਨ । 

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਤ ਬਣ ਗਿਆਂ ਜੋ ਉਦੋਂ' ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ 

ਹੁਣ ਤਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਰੈੱਖ਼, ਐਨ. 4 : 9 

ਕੱਨਵ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 

ਹੋਏ ਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ _ਕੱਨਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੇਨਕਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ" ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਧ ` ਕ੨ਲਾ 

ਪਾਲਿਆ ਸੀ । ਦੁਸ਼ਯੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕ੍ਰੰਤਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਦਾ ਜਾਤ 

ਕਰਮ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੂਸਰਾ ਕੱਨਵ ਰਿਸ਼ੀ ਕੰਡ੍ਰ੍ ਦਾ ਪਿਤਾ 

ਸੀ ਜੋ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਰਾਮਾਇਣ ਅਨ੍ਸਾਰ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲੰਕਾ ਜਿਤ ਕੈ 

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾ ਦ 

ਦਿੱਤਾ । ਤੀਸਰਾ ਕੱਨਵ ਪ੍ਰਰ੍ਹਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਿਰੱਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ 



ਕੱਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ 

ਤੱ ਕਾਣਵਾਇਨ ਗੌਤਰ .ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਉਤਖਤੀ_ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ.ਹੈ ।. 
ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਧਾਤਿਥੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧੀ _ਈਲਿਨੀ । ਚੌਥਾ ਕਨੱਵ, 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਗਧ ਦੋ ਸ਼ੰਗਵਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਦੇਵਮ੍ਰਰਤੀ ਦਾ 
ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਦੇਵ ਹੋਇਆ । ਇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ. 
ਹਤਿਆ -ਕਰਕੇਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਖੌਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਾਣਵਾਨਿਨ_ 
ਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਪੰਜਵੇ” ਕੱਨਵ 
ਪ੍ਰੂਵੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਅਜਾਮੀੜ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਵਾਂ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ 
ਦਾ ਪੁੱਤਰ । ਸਤਵਾਂ ਕੱਨਵ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਘੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 
ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌ 
ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਸੱਤ ਕੱਨਵ ਹੌਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਨਹੀ ਹਨ । 
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ਕੱਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ : ਕੱਨੜ ਅਤੇ _ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਦੁ 

7 ਨਾਂਡੂ ਅਰਥਾਤ 'ਕਾਲੀ ਮਿਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼' ਤੋਂ ਕੱਨੜ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ । 

ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਤ- ਨਾਡੂ ਅਰਥਾਤ 'ਸੁਗੰਧਿਤ ਦੋਸ਼' ਤੌ" 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ । ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ 
ਕੱਨੜ' ਸ਼ਬਦ 'ਕਰਨਾਟ' ਦਾ ਤਦਭਵ ਰ੍ਰਪ ਹੈ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਕਰਨਾਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੌ` ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ 
ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੋਂ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਕੱਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕਰੁਨਾਡਰ' ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗ = ਕੇ 'ਕਰਨਾਟਿਕ' ਜਾਂ _'ਕਨਾਰਾ' 
'ਕੇਨਾਰੀਜ਼` ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਕਰਨਾਟਕ' ਦੋਸ਼ 
ਲਈ ਅਤੇ 'ਕੱਨੜ' ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੱਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ 
ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਚਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਕਹਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਸਮੇ' ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਨੜ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, 
ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਹੁਣ ਤਲ੍ਹ ਕੱਨੜ ਦੀ 

ਇਕ ਪੁਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਕੌਡਗ੍ਰ, ਤੋੜ, 
ਕੌਟ ਅਤੇ ̀ਬਡਗ ਹਨ । ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ 
ਕੱਨੜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਈਸਾ ਤੋ ਪੂਰਵ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ 

ਰ੍ਰਪ ਨਹੀ" ਮਿਲਦਾ । ਮੁੱਢਲੇ ਕੱਨੜ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰ੍ਰਪ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖਾਂ 

ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਹੈ 
ਉਥੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਕਨੜ 'ਵਿਚ ਉਪਲਬੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕਵਿਰਾਜ- 
ਮਾਰਗ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 815-877 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਪਿਛੋ'` ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ 

ਗਈ । ਚਾਰੇ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ । 

ਕੱਠੜ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੋ. ਮੁਗਲਿ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ 

ਹੈ : ਪੰਪ ਪੂਰਵ ਯੁਗ (950 ਤਕ),। 'ਪ ਯੂਗ (950-1150), 

ਬਸਵਯੂਗ (1150-1500), ਕੁਮਾਰਵਿਆਸ ਯੁਗ (1500-1900) 
ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ (1900 ਤੋਂ) । ਹਰ ਯੂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ 

ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਸ ਯੁਗ ਦਾ ਨਾਸਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਟੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਯੁਗ, _ਸੈਕਰਮਣ ਯ੍ਰਗ ਤੇ ਦੇਸੀ ਯੂਗ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਪੰਪ-ਪੂਰਵ ਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗ੍ਰੰਥ “ਕਵਿਰਾਜ= 
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ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਮਾਰਗ” ਦੰਡੀ ਦੇ 'ਕਾਵਯਦਰਸ' -ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ. 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ. ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਦੇ ਗ੍ਰਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਅਲੰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਅਰਥ-ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰ੍ਹਪਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ _ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ । ਕੱਨੜ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ. 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਦਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹੱਤਵ-_ . 
ਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਬੱਡਾਰਾਧਨ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ` 
19 ਜੈਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਦ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਕੱਨੜ ਦੇ 

ਗੱਦ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹਨ । ਪੌਪ ਯੁਗ ਨੂੰ ਸਵਰਨ - ਯੁਗ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨ ਯੁਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਸ 

ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੈਨ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 

ਧਾਰਮਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਸਰਾ ਲੌਕਿਕ ਕਾਵਿ ਦੀ। ਇਸ 
ਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤਿੰਨ ਕਵੀ ਸਨ--ਪੰਨ, ਪੌਨ ਅਤੇ ਰੱਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਪੰਪ ਭਾਰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਣ, 

ਜਿਨਾਅਕਸ਼ਰਮਾਲਾ, ਅਜਿਤ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸ-ਭੀਮ-ਵਿਜੈ ਹਨ । 

ਹੌਰ ਵੀ ਅਨੌਕਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਵੀ ਨਾਗਚੌਦਰ 

ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਰ੍ 

ਬਸਵਯੁਗ ਦਾ ਦ੍ਰਸਰਾ ਨਾਮ ਕਰਾਂਤੀਯ੍ਰਗ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਮੇ 

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ 

ਖੋਤਰ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਜੌ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਛ੍ਰਤਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ 
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਸਵ, ਬਸਵੱਨ ਅਤੇ ਬਸਵੇਸ਼ਵਰ ਸਨ । ਇਸ ਕਾਲ 
ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਸੀ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ 'ਰੁਦਰਭੱਟ' ਨਾਮੀ ਇਕ _ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਵੀ ਨੇ 

'ਜਗਨਨਾਥ ਵਿਜੈ ਕਾਵਿ' ਰਚਿਆ ਜੋ ਚੰਪੂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਕੁਮਾਰ 
ਵਿਆਸ ਯੂਗ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 

ਨੇ ਕੱਨੜ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । 

ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਕ੍ਰਮਾਰ- 

ਵਿਆਸ ਭਾਗਵਤ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੂਖ ਕਵੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੱਨੜ 

ਭਾਰਤ' ਤੇ 'ਏਰਾਵਤ' ਨਾਮੀ ਦੋ ਕਾਵਿ ਲਿਖੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ- 

ਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਕਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਕਾਵਿ _ਸ਼ਟਪਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤ੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਹੋਰ 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕੱਨੜ ਵਿਚ ਗੀਤ, ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਰਚ ਕੇ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਇਹ ਭਗਤ ਦੌ ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ--ਵਿਆਸਕ੍ਟ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਸਕ੍ਟ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੌਕ ਸਨ । 17ਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ 

ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਠੜ ਸਾਹਿਤ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਵੀਰਸ਼ੈਵ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ 

ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ । ` ਰ੍ 

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 19ਵੀ` ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 

ਅੱਧ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 

ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਮੁੱਚੇ _ਕੱਨੜ 

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ _ਜਾਂਦਾ ਹੈ : - 1900 

ਤਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 

ਹਿੱਸਾ ਹੈ । 1809 ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੱਨੜ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਗੱਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ । ਇਕ ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੱਨੜ-ਅੰਗਰੇਜ਼) 
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ਬ੍ਰਿਹਤ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੈਪਾਦਨ 
ਕੀਤਾ । ਦੂਸਰਾ 1900 ਤੌਂ 1931 ਤਕ ਦਾ_ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲ- 
ਬੁਧੀਆਂ ਦਾ_.ਸਮਾਂ _ਹੈ । 1907. ਵਿਚ ਕੱਨੜ _ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਕ 
ਇਤਿਹਾਸ 'ਕਰਨਾਟਕ ਕਵੀਚਰਿਤੇ' ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਆਧੁਨਿਕ ` 
ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਹੈ ਪਰ ਕੱਨੜ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿ- 
ਐਨ ਅਤੇਂ ਖੌਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ । ਐਗਰੋਜ਼ੀਂ ਵਿਚ 
'ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕੇਨਰੀਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ” ਨੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੌਲ੍ਹ 
ਦਿਤਾ । 

1921 ਤੋਂ 1940 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਨੜ ਦਾ ਆ ਕਾਲ 
ਆਪਣੇ ਸਵਰਨਯੂਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ” 
ਕੱਨੜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧ੍ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ 
ਜਿਵੇ' ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਜੀਵਨੀ, ਆਲੌਚਨਾ ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਆਦਿ । 
ਕੱਨੜ ਵਿਚ ਆਂਧੂਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੌ” 
ਹੀ ਹੋਇਆ । ਗੀਤ-ਕਾਵਿ, ਸਾਨੌਟ, ਭਜਨ, ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ, 
ਖੰਡ- ਕਾਵਿ, ਵੀਰ-ਕਾਵਿ, ਰੱਮਾਂਸ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਵਿਤਾ, ਗੱਦਗੀਤ 
ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਸਦਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ । 
ਨਵੇ' ਛੈਦ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ _ਬੱਝਿਆ । ਕੱਨੜ ਕਹਾਣੀ 
ਵਿਚ ਵਸਤ੍ਰ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ” ਵੀ 
ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ । ਉਪਨਿਆਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਵੀਂ 
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ । ਬੀ. ਬੈਕਟਚਾਰ ਨੇ ਬਕੰਮਚੰਦਰ. ਦੇ 
'ਉਪਨਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਮੌਲਿਕ _ਉਪਨਿਆਸ ਵੀ 
ਲਿਖੇ ਗਏ । ਕੱਨੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ 
ਹੋਂ ਇਆ ਜੌ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ । 

ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ ਬਾਲ 
ਪਰਪੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ _ਨਫ) ਮਿਸਾਲ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਕਾਰੈਤ ਸਨ । ਕੱਨੜ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਵੀ ਚਲਾਈ । ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਹੈ । 
1947 ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ ਵਿ ਵਲੋ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਕੱਨੜ ਕੋਸ਼ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । 

_ ਕੱਨੜ-ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 
ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ।-ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਦਰਸ਼ਨ, 
ਜੋਤਿਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, 
ਖਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ, ਚਿਤਰਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ 
ਪੁਸਤਕਾਂ- ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 1 ਕੱਨੜ_ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ 
ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋ 
ਕੱਨੜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਹੈ । ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ 
ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1856 ਵਿਚ 'ਕੱਠੜ ਵਾਰਤਕ' ਅਖ- 
ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਨਵੀਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ _ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ _ਧਾਰਨਾ ਨੂ 
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਲੀਕਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋ ਜਿਸ. 
ਸ਼ਾਹਿਤ . ਸੰਗਮ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਰੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ. ਰੂਪ 
ਹਦ ਉੱ ਜਲ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ।. 

ਗਿ --ਰਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 2 : 332 

ਕਨਾਟ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮ. ਪੈਟਰਿਕ ਐ ਐਲਬਰਟ, , ਡਿਉਕ 

ਆਫ : ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਈ, 1850 ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ । ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1868 ਵਿਚ 
ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆਂ । ਸੈਨ 1874 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਡਿਉਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ 1870 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਆਪਣਾ 

ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1909 ਤਕ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ 

ਜਨਰਲ (1893), ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ (1902), ਇਨਸਪੈਕਟਰ- 
ਜਨਰਲ (1904) ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ (1907-09) ਦੇ 

ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1911 ਤੋਂ 1916 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 

ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ । ਨਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਕਰਨ ਲਈ 1 920 ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ । ਸੰਨ 1942 ਵਿਚ 

ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਹਾ | 
ਹ. ਪੁ:--ਕ. ਯੂ. ਬਾ. 1 : 431 

ਕਨਾਨੌਰ : ਹਨ ਭਾਰਤ_ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 

ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਇਸੇਂ ਹੀ 

ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੌ ਮੰਗਲੌਰ (ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਂਜ) ਦੇ 
ਦੱਖਣ ਵਲ ਸਥਿੱਤ ਹੈ । 12 ਵੀ” ਤੇ 13 ਵੀ“ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਨਾਨੌਰ 

ਦਾ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਅਰਬ .ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪ੍ਰਰਨ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 
18ਵੀ” ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਲੱਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ । 

ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਾਲੀਕਟ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੌਧੀ ਸਨ । 1498 

ਵਿਚ ਵਾਸਕੌਡੀਗਾਮਾ ਕਾਲੀਕੇਟ ਆਉਣ ਸਮੋ ਇਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 

ਸੰਨ 1505 ਵਿਚੁ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ । 

ਸੈਨ 1656 ਵਿਚ ਵਲੰਦੇਜ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਥੋ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੌ 
1771 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ, ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 
ਸੈਨ 1783 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਨਾਨੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 

ਇਥੋ” ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾ ਬਣ 
ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ 1709 ਤੱ` 1887 ਤੀਕ 
ਕਨਾਨੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ 
ਰਿਹਾ 1 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਈ, ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ 
ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ । ਇਥੋਂ” ਖੋਪਾ, ਬੈੱਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ `ਜਿਵੇ` ਪੁਰਤਗਾਲੀ 
ਗਿਰਜੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹਾਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ 1 

ਆਬਾਦੀ --ਸ਼ਹਿਰ--60,904 (1981) 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿਰ, ਮਾ. 2 : 803 

ਕਨਾਰਾ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ 

ਦਾ ਇਕ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ 
ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂ ਸੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਸੈਨ 1962 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ 
ਦਿਤੇ ਗਏ । ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾ ਕਿਹਾ' 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।) ਸਾਬਕਾ ਬੈਬਈ ਪ੍ਰੌਜ਼ੀਡੋਂ ਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ 

ਗਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ (ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਰਾ) ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈ'ਸੀ 
ਵਿਚ ਹੀ.ਰਿਹਾ । ਸੈਨ 1956 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. 

ਦੋਵੇ ਜ਼ਿਲੇ ਕੇਸਰਗੋਂਡ ਉਪਮੰਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ _ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ: 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਸੂਰ (ਅਜੋਕਾ ਕਰਨਾਟਕ)” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੇਂ ਦਿਤੇ£ਗਏ.।.:- .. ...: .. . 22. 



ਕਨਿਆ ਕ੍ਰਮਾਰੀ 

ਦੋਵੇ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭੂਗੋਲਕ ਪੱਖ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ _ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ 
ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨੀਵੇ” ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨ, ਪੂੰਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿੱਸੇ, ਜਿਥੇ ਕਿ 
ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖ', ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਅਲ ਦੀ 

ਉਪਜ, ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੁੰਪਾਰੀ, 

ਕਾਲੀ-ਮਿਰਚ, ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਗਵਾਨ, ਸੈਦਲ ਅਤੇ 

_ ਰੀਦੇ ਬਰੋਂਜ਼ੇ -ਦੀ ਲਕੜ। ਕੱਟਣਾ ਆਦਿ । ਇਥੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ 
ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਛਮ ਵਲੋ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਲ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹਨ । 

“ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਰਾ 
ਵਿਚ _ਸੀਤਨ-ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਨੇਤਰਵਤੀ-ਗੁਰਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਿਆ ਹਨ । 
ਜੌਗ ਆਬਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 953 ਮੀ. (899 ਫੁੱਟ) ਦੀ 

ਉਚਾਈ ਤੋ ਡਿਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾ 

ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਰਾ ਵਿਚ _ਕੌਇਰ 

ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਮ 

ਕਨਾਰਾ ਵਿਖੇ 19ਵੀ" ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਧੇਲ ਮਿਸ਼ਨ 'ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਮੰਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ -ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੀਕ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਰਾਮਦ ਲਈ 

ਕਾਜੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । 
ਮੰਗਲੌਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋ“ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ । ਇਥੋਂ” 

ਜੁਪਾਰੀ, ਕਾਜ, ਟਾਈਲਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲਕੜੀ ਬਰਾਮਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੈ । 

ਉੱਤਰੀ ਕਨਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈਡਕ੍ਆਟਰ ਕਾਰਵਾਰ ਵਿਖੇ 
ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 10,276 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ । ਸੈਨ 1971 

ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 8,49,105 ਹੈ, ਕਾਰਵਾਰ ਵਿਖੇ ਇਕ 

ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ (1961) ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ਹਿਦ 
ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਇਕ ਹੌਰ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 

ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੈੱਦਰ ਹੈ । ਗੌਕਰਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਸਮੇਂ` ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ । ਭਟਕਲ ਅਤੇ 

ਹਾਦ੍ਰਵਲੀ ਦੇ ਨੋੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਹਨ । 
_ਦੁੱਖਣੀ ਕਨਾਂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 8,441 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ। 

ਸੈਨ 1971 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 19,39,315 ਸੀ । ਇਸੇ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੈ । ਉਦੀਪੀ ਇਕ ਧਾਰਮਕ 
ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਇਥੇ ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋ” ਲੈ ਕੇ 

ਦਸ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਅਲ੍ਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ । ਮਦਬਿਦਰੀ, 

ਜ਼ਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਨਮਤ ਦਾ ਕੇਦਰ ਹੈ, 1000 ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

` ਹੁ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, 13 : 

. ਕੰਨਿਆ ਕੂਭਜ : ਦੇਖੋ, ਕਨੌਜ 
ਕੰਨਿਆ-੍ਰਮਾਰੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਰਬ 

ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਦੱਖਣੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੇਪਕਾਮੌਰਿਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 

1682 ਵ. ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ;ਕੁੱਲ ਵਸੋ' 1433399 (1981) 

ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ'ਅਰਮਬੌਲੀ ਦੱਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੋਤਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ _ਉਪਜਾਉ, ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 
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ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤਲੇ ਤੱਟ ਵਿਚ ਮੌਨੇਜਾਈਟ ਅਤੇ ਇਲਮੇਨਾਈਟ 

ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੱਤੀ- 
ਬਾੜੀ ਹੈ । ਇਥੋ“ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ 

ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨਾਗਰਕੌਇਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 

ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । 

ਕੈਨਿਆ-ਕ੍ਮਾਰੀ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾੜ੍ਹ 
(ਰਾਜ) ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ 
ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੇਪਕਾਮੋਰਿਨ ਉਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਤੀਰਥ ਅਸਬਾਨ ਹੈ । 
ਇਹ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਕੰਨਿਆ ਕ੍ਰਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 
ਤੇ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ 
ਨਿਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਨਾਂ ਪਿਛੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 

ਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜਲਡੁਮਰ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਯਾਤਰੂ ਇਥੇ ਪਿਤਰ ਦੇ ਮਾਤਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸਫ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੌ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਧ, ਸਵਾਮੀ 

ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਂਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--14,087 (1981) 

850" ਉ. ਵਿਥ.; 77? 30" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ, ਪੂ,--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮੇ. 6 : 720 

ਕਨਿਸ਼ਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ 
ਬੁੱਧਮਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਚੰਦਰਗ੍ਰਪਤ 

ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਸੁਮੇਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮ ਕਦਫੀਸੇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 

_ ਨੇੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਮ ਅਤੇ 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ । 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ੀ 78 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ । 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਇਕ ਸ੍ਰਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ 

ਜਿੱਤੀਆਂ । ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆਂ । 

ਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਚਥੀਅਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 

ਮੂੂੰ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਨੈ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ 

ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਕਾਸ਼ਗਰ, ਖੌਤਾਲ ਅਤੇ ਯਾਜ਼ਕਦ ਸ਼ਹਿਰ 

ਜਿੱਤੇ । ਕਨਿਸ਼ਕ ਭਾਵੇ ਚੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 

ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ 

ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆਂ । ਕੈਂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਦਾ 

ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਤੋ ਬਾਹਰ, ਇਸ 

ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਕਤਰੀਆ, ਕਾਸ਼ਗਰ, ਖੌਤਾਨ ਅਤੇ ਯਾਰਕੋਦ 

ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਤੇ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮਾਨਕੀਬਾਲ, ਸ੍ਰਈ ਵਿਹਾਰ, 

ਜੇਦਾ, ਮਥੁਰਾ, ਸਰਾਸਵਤੀ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਤੇ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਉਪਲਬੱਧ 

ਸਨ । ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੁ ਵੀ ਇਸ ਢੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ” 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਕੜ 

ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਯਾਦ- 

ਗਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਕ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਸੜ੍ਹਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਯ੍ਰਨਾਨੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 

ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕਪੁਰਾ ਦੀ 

ਨੀਂਹ ਵੀ ਇਸਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । 

ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ` ਮਿਲਦੀ, ਕੇਵਲ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਰਮਾਂ 

ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉਤੇ 
ਯੂਨਾਨੀ, ਈਰਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਬੁੱਧਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਵੀ ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ । ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ ਵਿਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 500 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਸਲ ਬ੍ਰਲਾਈ ਜੋ 
ਝਗੜੇ ਵਾਲੋਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇਕ ਕਾਨਫਰੌਸ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਹਮਿੱਤਰ 
ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋ ਅਸ਼ਵਘੌਸ਼ ਨੇ । ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਵਿਭਾਸ਼ਾ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੱ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਬੁੱਧਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋ” ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ । ਜਿਥੇ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ 

ਪਦਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਜ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੁੱਧਮਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਯਨਾ ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੌ ਹੀਨਯਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ । ਇਸ ਨਵੇ ਮਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 

ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ'ਸਕ੍ੂਲ ਸਥਾਪਿਤ 
ਹੋਇਆ । ਮੁੱਢਲੇ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ-ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਉਤੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਸਗੋ ਉਸਦੀ ਹੋ ਦ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਗੈਧਾਰ 
ਕਲਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸਤੌ' ਪਿਛੋ” ਬੁੱਧ ਦੀ ਮ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ 

ਜਾਣ ਲਗਾ । ੍ 

ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ 

ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੋ ਇਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮ- 

ਲਿਆਂ ਹਥੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ । ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿ, ਏ. ਇੰਡ, : 229 ਰ 

ਕਨਿੰਘਮ, ਸਰ ਅਲੇਗਜ਼ੇਂਡਰ £ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਸਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜਨਵਰੀ, 1814 ਨੂੰ 

ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆੱਰਕੀਆਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ 

ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋ ਸੋਵਾ ਕੀਤੀ । ਉੱਠੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 

ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੋਨ 1861 ਵਿਚ ਮੰਜਰ ਜਨਰਲ 

ਡੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ । 

ਸੰਨ 1837 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ ਪਵਿੱ- 
ਤਰ ਬੁੱਧ ਮੌਦਰ, ਸਾਰਨਾਥ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਨਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੋਖਾ-ਚਿਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੋ । ਸੰਨ 1850 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 

477 ਕਨਿੰਘਮ, ਜੋਜ਼ਫ ਡੌਵ 

ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਂਚੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ (1848) 

ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਸਬੰਧੀ (1854) ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ 

ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਵਿਚੋ” ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਨ 1854 

ਵਿਚ 'ਦੀ ਭਿਲਸਾ ਤੋਪਸ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ । 

ਇਸ ਨੇ .1871 ਵਿਚ 'ਦੀ ਏਨਸ਼ੀਐੱਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ਼ 

ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ _ਜੋ ਕਿ 'ਅਸ਼ੋਕ' ਦੇ 'ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ' 

ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤ੍ਹਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 

ਲਿਖੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰ ਲਏ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਈ ਚੌਣਵੇ” ਸਿੱਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕਾ=ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੌੜੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੌ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਸੰਨ 1887 ਵਿਚ ਇਸ 

ਨੂੰ 'ਨਾਈਟ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । 

98 ਨਵੈਬਰ, 1893 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹ, ੫.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 3 : 295 

ਕਨਿੰਘਮ ਜੋਜ਼ਫ਼, ਡੇਵੇ : ਇਹ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ 

ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਥਿਆ= 

ਨਿਆ । ਜੇ. ਡੀ. ਕਨਿੰਘਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਟਲੰ'ਡ ਦੇ ਐਲਨ ਕਨਿੰਘਮ 

ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ 1813 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 

ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਅਤੋਂ ਬੈਗਾਲ ਵਿਚ ਸੈਨ 1834 

ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਤਾਈਨਾਤ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੂੰ 

ਸੰਨ 1837 ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਏਜੌਟ ਕਰਨਲ ਵੇਡ ਦਾ ਨਾਇਬ ਬਣਾ 

ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਏਜੰਟ 

ਬਣਿਆ । ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੋ ਇਹ ਨੇਪੀ- 

ਅਰ ਅਤੇ ਗਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਸੀ । ਬੱਦੌਵਾਲ ਤੇਂ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਸਮ” ਇਹ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਸਭਰਾਉ' ਦੀ ਜੱਗ ਸਮੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਸਰ 

ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇ ਇਸਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੰਪਾਲ ਦਾ ਪੌਲਿਟੀਕਲ 

ਏਜੰਟ ਥਾਪਿਆ । 

ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ 1848 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜੌ 1849 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰੋਇਆ । ਇਹ ਉਸ ਸਮੇ 8 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ । ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠੇੜੋਂ ਦਾ ਸੈਪਰਕ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਥਾਰਕ 

ਤਥਾਂ.ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਕ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ.ਨਿਬੜਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ 

ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਪੀ. 
ਡਬਲਯੂ ਡੀ. ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਮੋਰਠ ਵਿਖੇ ਭੋਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਅਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੌ" ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 

ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੀੜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ 1849 ਵਿਚ ਸਰ ਹੈਨਰੀ 
ਲਾਰੰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਨਿੰਘਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 

ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਨੈਲਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : 



ਕਨ੍ਹਟ 

ਕਨਿੰਘਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੈਨ 1849 ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕ੍ਲ 

ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਸਤਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਰਤਮਾਨ 

ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੌਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਜੈਗ ਸਬੰਧੀ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 

ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈਆਂ 

ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਨਿੰਘਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੌ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਹ 1851 ਵਿਚ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਖੇ 
ਹੋਂ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ --ਹਿ. ਸਿ.--ਕਨਿੰਘਮ! ਮ. ਕੋ, :1157 

ਕਨੂਟ : ਡੌਨਮਾਰਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਨੂਟ 

1014 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋ' ਡੈਨਮਾਰਕ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸੰਯ੍ਰਕਤ 

ਰਾਜਾ ਮੋਨਿਆ ਗਿਆ । 1018 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ 

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਨ੍ਹਟ ਬਣਿਆ । 

ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚਾਰ ਗ੍ਰਣਾਂ ਵਧਾਉਣੀ 

ਚਾਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਥ੍ਰੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਨ੍ਹਟ ਦਾ ਰਾਜ ਇਕ ਵਧੀਆ 
ਰਾਜ-ਕਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੈਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ 
ਚਰਚ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸੀ । 1636-327 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਰੌਮ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ । 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੈਧੀ ਕਨ੍ਹਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ 
ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ । 

ਕੌਨਾਰਡ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢ ਲਈ । ਪਰ _ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਚਲਦੀ 

ਰਹੀ । ਕਨ੍ਹਟ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ 1035 ਵਿਚ ਹੋਈ । 
ਹ, ਧੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ 4 : 810 

ਕਨੇਂਰ : ਇਹ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਪੌਦੇ ਐਪੋਸਾਇਨੇਸੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ-` 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਨੀਰੈਅਮ ਓਲੀਐੱ'ਡਰ (4੯007 9/292927) ਹੈ । 
ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮਲ ਅਸਥਾਨ ਰੂਮ-ਸਾਗਰੀ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਲੋ ਆਫ ਦੀ ਬਰੁਕ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੋਂਤਰ ਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਹ 
ਜੋਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਸੇਲੇ ਰਸ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ 
ਸੁਗੌਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ 

ਗੁੱਛਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਹਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਨੇੜੇ 

ਨੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ“ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ । 

ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਵਲ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ ਉਪਰ ਚੱਕਰਦਾਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੰਦੇ 
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ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 5 ਸੈ. ਮੀ. ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 20-32 

ਸੱ, ਮੀ. ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ” ਭਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠੌ 

ਪੀਲੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪੰ ਸਜ ਤੋ ਨਸਵਾਰ ਬਣਦੀ 

ਹੈ । 

ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਵਿਚੋ” ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ 

ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਗਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ' ਖਾਂਦੇ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ 

ਵਰਤੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲੋਟੀ ਲ੍ਤਾਂ, ਕੌੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੜਨ ਨਾਲ 

ਪਏ ਛਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿਚ 

ਉਬਾਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਘਰੇਲੂ ਕਲੋਸ਼, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਨੇਰ 

ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤ ਤੋੱ 

ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਭਿੰਨੀ-ਭਿੰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖ੍ਸ਼ਬ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਪੌਦਾ ਵੀ ਨੀਰੀਅਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਂ ਗੰਦੇਰੇ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਨੀਰੀਅਮ ਓਡੌਰਮ 

(29702 9677672 ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ 

ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਹ ਉਚਾਈ ਵਿਚ ਦੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮੀ. ਤਕ ਪੂਜ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਤਾ 15 ਸੈ. ਮੀ. ਲੋਬਾ ਅਤੇ 3.75 

ਸੈ. ਮੀ. ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੱਤੇ 

ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਈਮ ਜਾਂ ਗੁੱਛੇਂ ਵਿਚ 

50-70 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ` ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ 

ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਗੁਲਾਬੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

__ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 

ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ 

ਮੈਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੌਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਲਮਾਂ 

ਜਾਂ ਦਾਬ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਟ ਛਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਫੇ. ਸ਼੍ਰ. ਇੰ. : 89 ; ਫ. ਟੀ. ਸ੍ਰ. ਇੰ? 1155 

ਕਲੇਰ : ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੌਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ 

ਚਨਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 

ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ'ਦਰਾਂ ਜ਼ਾਂ ਪੇੱਜਾ ਤੋ" ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਇਕ ਦਰਿਆਈ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲ ਕਿੱਤਾ ਘਾਹ ਅਤੇ 

ਪੱਤਿਆਂ ਤੋ ਚਟਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ 

ਨੀਵੀ" ਜਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਾਹ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਦਰਜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 

ਵਿਚੋਂ" ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਪਰ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਪੰ. ਕਾਂ. 303 

ਕਨੌਜ : ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕਾਨਕ੍ਰਬਜ ਸੀ । ਇਹ ਭਾਰਤ 

ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ 

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਫੱਰੂਖਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਗੈਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੌਢੇ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਨਾਲ 

ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ _ਸ਼ਹਿਰ ਅਤਰ 
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ਫ਼ਲੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ 

ਖੰਡਰ ਮਿਲੋ ਹਨ । 
ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ । ਸੱਤਵੀ” 

ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਸ਼ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹ! । 11ਵੀ' ਤੇ 12ਵੀ" ਸਦੀ ਤਕ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਤੋਂ 

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ 

ਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਸੈਨ 1194 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਚੋਦ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ 1 

ਕਲਾਸਕੀ ਭ੍ਰਗੋਲਵੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋਗਯਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ 
ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 'ਕੁੱਬੀ ਸੁੰਦਰੀ' ਹੈ । ਕਨੌਂਜ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੂ 
ਸਾਰ 'ਵਾਯੂ` ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੱਸ਼ਨਾਭ ਦੀਆਂ ਸੌ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਹੌਣ ਦਾ ਸਰਾਪ 
ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ` ਰ੍ ਰ੍ 

ਆਬਾਦੀ 41,016 (1981) 
37” 047 ਉ. ਵਿਥ,; 78? 56” ਪੂ. ਲੰਬ. 

`ਹ. ਧੁ.--ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 6 : 720 ਰ੍ 

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ 
ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਦੁਆਰਾ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 
ਕੰਪਟਰੇਂਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਸੋਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆਦਿ ਸਬੈਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ 1 

ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੰਕਰੀ ਤੌ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋ” ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕੰਪਟਰੌਲਰ ਦੁਬਾਰਾ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਨਸਾਲੀਡੇਂਟਿਡ 

ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦ) ਹੈ । 

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤਵ ਅਤੇ ਅਜਿਹ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੌਣ । ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇ'- 

ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੰ'ਟ ਦੁਆਰਾ ਵੌਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ 

ਕੀਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ ਤੌ` ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ 

ਦੀ ਰਿਪੌਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈ'ਟ 

ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਖਿਆਂ 

ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਘ 
ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤਿ 
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਪਟਰੌਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀ" ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ । 

` ਰ. ਪੁ.--ਕਾਨਸੰਟੀਚਿਉਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ--ਡਾ: ਐਸ. ਦਿਆਲ : 262 

ਕੰਪ੍ਰੰਸਰ : ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਕੈਨਿਕੀ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਉ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਪ ਦਾ 

-ਆਇਤਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ' ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ 

ਕ।ਸਰ 

ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਤਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ, 

ਨਾਈਟ੍ਰੌਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋ- 

ਗਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੌਰ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ--ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੈਪ੍ਰੈਸਰ, ਅਪਕੇ'ਦਰੀ ਕੰਪ੍ਰਸਰ 

ਅਤੇ/ਧੁਰੱਈ ਕੈਪ੍ਰੋਸਰ । _ 

ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ--ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਾਸੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ 

ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਲਵ ਰਾਹੀ' ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਵ ਰਾਹੀ' ਦਬਾਈ ਹੋਈ 

ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਧਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕੰਧ੍ਰੈਸਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਜੀ ਕੌਧ੍ਰੈਸਰ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣਾ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ-ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ _ਕੈਪ੍ਰੈਸਰ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਹਰੀ-ਸਟੇਜ ਵਾਲੋਂ ਕੰਧ੍ਰੈਸਰ ਇਕ ਸਟੇਜੀ ਕੰਧ੍ਰੰਸਰ ਦੀ 

ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਲਈ ਮੁੜ ਦਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ 

ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਜਦੋਂ” ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 

ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੂੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ 

ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਲੱੜੀ'ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਰੰਤ੍ਰ, ਵੱਡੋ ਕੰਪ੍ਰੰਸਰਾਂ 

ਵਿਚ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਦੁਆਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀ _ਜੈਕਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 

ਦ੍ਰਹਰੀ-ਸਟੇਜ ਵਾਲੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਵਾਲ 

ਤਾਖ-ਪਰਿਵਰਤਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਇਹ ਦੁਪਾਸੀ ਕੌਪ੍ਰੈਸਰ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੀਤਕ ਨੂੰ,ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪ੍ਰੰਸਰ ਹੀ ਇਕ 

ਅਜਿਹੇ ਕੈਪ੍ਰੈਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਦਬਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਿ 

ਅਪਕੇ'ਦਰੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ--ਅਪਕੇੱਦਰੀ ਕੇਧ੍ਰੰਸਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ 

ਪ੍ਰੇਰਕ (ਇੰਪੈਲਰ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਉਰਜਾ 

ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਪਸਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ..ਉਰਜਾ ਨੂੰ 

ਉੱਚ-ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਪਕੇ'ਦਰੀ ਕੇਪ੍ਰਸੋਰ ਦਾ 

ਕਾਰਜ-ਨਿਯਮ ਚਿਤਰ 1 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 1 : ਅਪਕੇਦਰੀ-ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਧ੍ਰੋਰਕ, ਪਸਾਰਕ ਅਤੋਂ ਕੇਸ 

ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹਵਾ ਦੀ ਉਸ ਗਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਰਕ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੌਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ 



ਹਦ 

ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਹਵਾ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਉਸ ਬਲ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਲੇਡ ਬਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਣਤਾ 
ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਉ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉ 
ਘਣਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉ 
ਵਾਲੇ ਅਪਕੇੱਦਰੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਅਪਕੇ'ਦਰੀ ਕੰਧ੍ਰੋਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਫਲ ਨੂ 
ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਦਬਾਉ ਤਕ ਨਪੀੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਕੰਧ੍ਰੈਸਰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਆਂਨ ਨੂੰ 
ਕੰਪ੍ਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਚੱਲ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 
ਜੈੱਟ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ _ਘੋਰਨ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 
ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਮ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ । 

ਧ੍ਰੱਈ ਕੰਪ੍ਰੌਸਰ--ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਰੱਈ ਕੰਧ੍ਰੈਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਜ ਦੀ ਵਹਿਣ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਦੋ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਖਿਆਂ ਵਿਚ ਧੁਰੱਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਹਵਾ 
ਦਾ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਖੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈੱਟ-ਇੰਜਨਾਂ 
ਅਤੇ ਗੈਸ-ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਧੁਰੱਈੀ ਕੰਪ੍ਰੋਜਰ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਨਿਯਮ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ 
ਰਹੀ ਗੋਸ ਦਾ ਵੇਗ ਦੇਕਾਂਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । 

ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋ” ਵੇਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਉ੍ਰਜਾ ਵਧਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਉਰਜਾ ਦਬਾਉ ਦੇ 
ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨੈ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰੱਮ ਰੂਪੀ ਰੌਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਚਿਤਰ 2 ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ 

ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰੌਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਚੱਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਟ ਕੀਤਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ" ਰੌਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਬਲੋਡਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 2) । 

ਧੁਰੱਟੀ ਕੇਧ੍ਰੈਸਰ 

ਵਖ.ਵਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੌਡਾਂ ਦੇ 
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਕੈਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ--ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਮਐੱਨਟ੍ਾਪੀ ਤੇਰ ਤੇ ਨਪੀੜਨ 
ਲਈ ਲੜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮ੍ਝ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਰੌਟਰ ਪ੍ਰੌਰਕ ਜਾਂ ਕਰੈਕ 

ਚਿਤਰ 2 : 
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ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੰਸਰ ਦੀ ਸੁਯੌ ਗਤਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਕੱ'ਦਰੀ 
ਅਤੇ ਧੁਰੱਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ 0.80 ਅਤੇ 0.90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੁਯੌਗਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

ਦੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । 

ਬੂਸਟਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ--ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ 

ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਬੂੂਸਟਰ ਕੌਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਕਾਰਨ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ । 
ਇਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਘੱਟ ਦਬਾਉ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ 

ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ 
ਇੰਜਨਾਂ, ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਭਾਫ਼ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੌਟਰਾਂ 

ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲਾ ਦਬਾਉ ਆਮ ਕਰਕ 3.5-8.5 ਕਿ. ਗ੍ਹਾ. 

ਪ੍ਰਤਿ ਵਰਗ ਸੈਂ. ਮੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ 

ਦੁਆਲੇ ਦਬਾਉ ਅਨ੍ਪਾਂਤ 1.1 ਤੋਂ 1.8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਖਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 

ਤੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੁ.--ਐੈਨ. ਬਿ, 6 : 239 
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ਕੁਲ ਨੰਗ-ਧੜੌਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਨੰਗੇਜ ਢਕਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੋ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਆਦਿ 

ਲਪੋਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ” ਮਗਰੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ 

ਤਰੱਕੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ । ਇਸ 

ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਘੀਏ ਅਤੇ ਲੰਗੌਟੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਤੋ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀ ਅਤੇ ਚੱਢੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੈ ਪਰ 
ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋ' ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਲਗਣ ਲਈ 

ਵੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤੇ । ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ 3,000 ਈ. ਪ੍ਰ. 

ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਨੀਲ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖ੍ਰਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 

ਕੁਝ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸ਼ਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਨ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਕਤਾਈ, ਕਪੜੋਂ 

ਦਾ ਬੁਣਨਾ, ਰੈਗਣਾ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਦਰਾਸ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਧੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾੜੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 

ਪਟੌਲੇਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿਮਰ੍ਹ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਦਰਾਸ 

ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰੁਮਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰੰਡੀ 

ਆਦਿ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਨੀ ਕਪੜੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਤ੍ਰਸ) 
ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 
ਨਮ੍ਨੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਰੀਕ ਮਲਮਲ ਉਤੇ ਚਿਕਨ ਨਾਮੀ 

ਮਲਮਲ ਤੋ" ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਧਾਗੇਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ 
ਹੀ ਹੈ । 

ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਚਾਰ ਤਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਬਨਸ- 
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ਪਤੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਧਾੜੂਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਂਸ਼ੇ । 

ਬਨਸਪਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ, ਸਣ, ਪਟਵਾ, ਰੇਮੀ, ਲਿਲਨ ਅਤੇ 

ਨਾਰੰਅਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਰੂੰ ਦਾ 64% 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਤੋਂ ਦਰਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 15% ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਕਪਾਹ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ੍ਰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲ 

ਤੋਂ ਖਿਚਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਪੜਾ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਰੌਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਿਲਨ ਸਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । 
ਬ੍ਰਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 

ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ _ਇਕੱਠੇ 
ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋ 

ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚ੍ਰਰ 
ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਗਲਦੇਂ ਨਹੀ । ਇਸ ਨੂੰ 

ਰੌਗਣਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਇਹ ਕਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢੀ 
ਹੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ 
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਕਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਸਣ ਦੋ ਰੇਸ਼ੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਾਲਣ ਉਪਰੈਤ ਧਰਤੀ 
ਉਤੇ ਜ਼ੌਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ _ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ 

ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਸੂਤ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਟ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 

ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਟਵਾ _ਵੀ ਲਿਲਨ ਵਾਂਗ 
ਪੌਦਿਆਂ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ 

ਟਾਟ, ਕੈਨਵਸ, ਗ਼ਲੀਚੇ, ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ 

ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਗ੍ਰਾਸ 
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋ” 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਟਵਾ, ਲਿਲਨ ਅਤੇ ਸਣ 

ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ,ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ 

ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਤੇ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪਰਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ 

ਮੈਂਟਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੱਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੀ ਹਨ । 
ਉਨ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਘੋੜੇ, ਉਠ, ਖ਼ਰਗ਼ੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਂ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 

ਵਾਲਾਂ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਅਤੇ ਚਮਕ- 

ਦਾਰ ਹੌਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭੇਡ ਤੋ ਤਿਨ ਵਾਰ 
ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੱਟਣ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਉੱਨ ਹਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹਰ 

ਕਿਸਮ ਅਨ੍ਸਾਰ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੈਬੇ 

ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨੀ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਸ- 
ਟਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਠ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛ੍ਰਹਣ ਤੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਿੱਟੇ, ਖਾਕੀ, 
ਕਾਲੇ, ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਘਟੀਆ 
ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੋਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਰੌਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੌਸ਼ਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੋਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਰੋਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਲਬਰੀ ਸਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਜੋਗਲਾਂ ਵਿਚ 

ਕਪਾਹ 

ਸ਼ਹਿਤ੍ਰਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਤੌ 

ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਟਸਰ ਸਿਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ 

ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਨ ਸਿਲਕੁ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਡੀ ਸਿਲਕ ਵੀ 

ਮਲਬਰੀ ਸਿਲਕ ਵਾਂਗ ਕੀੜਿਆਂ ਤੌ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਲਿਲਨ 

ਨਾਲੌ' ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 

ਰੱਸੀਆਂ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ 1 ਰ੍ 

ਧਾਤਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ 

ਬਣੇ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਐੱਸਬੈੱਸਟਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਈਲਾੱਨ, ਵਿਨਯੌਨ ਅਤੇ ਲੈਲੀਟਾੱਲ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਆੱਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਰ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਸਰਜ ਹੈ । ਇਹ ਦ੍ਸ਼ਹਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 

ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾ- 

ਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਸਟਿਡ, ਉਨ, ਰੂੰ, ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਰੇਆਂਨ ਤੌ ਭਾਰ 

ਅਨ੍ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੌ` ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 

ਸੂਟ, ਕੋਟ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ) । 

ਕਪਾਹ ੩ ਕਪਹਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਫ਼ਸਲ ਪੁਰਾਣੇ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ । ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਵ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੈ 

ਹਨ । ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਸ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ” ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਤੌ ਬਣਦੇ 

ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ 

ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਸਨ । 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਆਪਸ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੜ੍ਹਾ ਸੈਪਰਕ ਹੈ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ 

ਇੰਗਲੈੱਡ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ 

ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਰ- 

ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਪਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ 

ਸੀ । ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ 

ਮੰਨਣੀ ਪਈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਕਪਾਰੇ 

ਉਦਯੌਗ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਨ੍ਹਾਰਵੀ' ਸਦੀ 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤਕ ਹੌਂਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ 

ਕਪਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1853 ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ' ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ 

(ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 

ਸੀ । ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਵਰ ਤੌ` ਹੌਰ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਫੁ 

ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ 

ਬੜੀ ਨਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਰਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 



ਕਪਾਹ 

ਭਾਰਤ ।ਦੀ ਵੈਡ ਵੇਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 
ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਸੇੱਜੂ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 
ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਦਸ ਲੱਖ ਗੈਢਾਂ ਚੋਗੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । 

ਪਰ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ 

ਸਕੀਮਾਂ ਮਨਜ਼੍ਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1950-51 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ 
209 ਹਜਾਰ ਹੈਕ. ਸੀ ਉਹ 1963-64 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 512 ਹਜ਼ਾਰ 

ਹੈਕ. ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ 

ਆਈ । ਇਸ ਸਮੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥੱਲੋਂ ਰਕਬਾ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕ. 
ਤੋ" ਵਧ ਕੇ 258 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕ. ਹੋ ਗਿਆ ! ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋ ਅਮਰੀ- 

ਕਨ ਅਤੇ ਦੌਸੀ ਕਪਾਹ ਦੌਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਗਿਆ 
ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਲ ਝ੍ਕਾਅ ਵਧੌਰੇ ਹੋਂ ਗਿਆ ਸੀ 1 

ਕਾਸ਼ਤ 

ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ 
ਤੱਥ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ। 

ਜਲਵਾਯੂ---ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 
ਤਾਪਮਾਨ 16? ਸੈ'. ਤੋ" ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੌਣ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਘਟੋ ਘਟ 50 ਸੈ', ਮੀ. ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਟੀਡੋ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਹੌਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 180 ਤੋਂ 240 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੌਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਚੈਗੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੌੜ ਹੈ । 

- ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਸਮੇ ਦਿਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 162 ਸੈਂ ਅਤੇ 

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਠੀਕ ਵਾਧੇ ਲਈ 217 ਤੌਂ 27? ਸੈਂ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੁੱਲ 
ਪੈਣ ਸਮੇ” ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 275 ਤੋਂ 322 ਸੈ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਪਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 

ਵਿਚ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੌ ਦਸੈਬਰ ਤਕ ਚਮਕਦੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 
ਉਪਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ । ੍ 

__ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ--ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜਾ ਸੇਮ 

ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ--ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪਿੱਛੋ' ਕਣਕ 
ਬੀਜਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੇਦ ਹੈ । ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 

ਖੌਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਦੀ ਫ਼ਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ 
ਗੌਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸੀਮ, ਸੋੱਜੀ, ਮੋਥੋ, ਮਟਰ, ਛੌਲੋਂ 

ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 
ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮਾਂ 
ਐਫ਼. 414--ਇਸ ਨਵੀ" ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮ 
ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਦਾਰ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੌਗ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮ 180-190 ਦਿਨਾਂ ਤਕ 
ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀ'ਡੋ ਛੋਦਣ 

4682 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼ 

ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਤੋ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਖੇਤ 

ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇੱ'ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ 

ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਔਸਤਨ 600 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ, ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 
ਉਪਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ _23.2 ਮਿ. ਮੀ. ਅਤੇ 

ਵੇਲਣ ਦੀ ਦਰ 34.2% ਹੈ । 
ਐਲ. ਐਚ. 373- ਕਪਾਹ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਣ 

ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 675 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲੰਬਾਈ 34.2 ਮਿ. ਮੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 
ਰ੍ਰੰ (ਵੇਲਾਈ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਐਫ਼-414 ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਐਫ-414 ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ । 

ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ 
ਜੀ-27--ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਅਤੇ ਰੌਪੜ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਕਰ ਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ” 

ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸਦਾ ਪੱਤਾ, ਤਣਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਹਿੱਸੇ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ 
ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌ ਔਸਤਨ 600 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ ਭੌਜਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੋ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.5 

ਮਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਵੇਲਾਈ 38% ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਐਲ. ਡੀ.-133--ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜੀ-27 ਦੀ ਥਾਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਰੋ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਟੀੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਚੁਣਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟੀ'ਡੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁਰੰਡੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤਕ 

ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਉੱਨ ਵਰਗਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 16.7 ਮਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਵੇਲਾਈ ਦੀ ਦਰ 
38.9% ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅੰਸਤਨ ਝਾੜ 675 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਤਿ 

ਏਕੜ ਹੈ । 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ--ਚਾਰ ਤੋ" ਪੰਜ ਵੇਰ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਖੇਤ` 

ਚੰਗਾ ਭੁਰ ਭੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਾਹੀ ਬਾਅਦ ਸ੍ਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਜੰਮਣ ਲਈ ਖੇਤ ਬਾਰੀਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਰ 

ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ--- 
ਕਿਸਮ ਬੀਜ 

ਐਫ=414 8 ਕਿਲੋ 

ਐਲ ਐੱਚ-372 8 ਕਿਲੋ 
ਜੀ-27 5 ਕਿਲੋ 

ਐੱਲ. ਡੀ-133 6 ਕਿਲੋ 

ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ--ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਣ 
ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਘਟੇ ਲਈ ਭਿਉਂ” 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਘੋਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 10 ਗ੍ਰਾ. ਸੈਰੈਸਨ 

ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ 0.5 ਗ੍ਰਾ. ਸਟਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ ਜਾਂ 15 ਗ੍ਰਾ. ਐਗਰੀ- 
ਮਾਈਸੀਨ 10 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੋਕਰ 

ਸੈਰੈਸਨ ਨਾ ਮਿਲੋਂ ਤਾਂ 10 ਗ੍ਰਾ. ਐਗਾਲੌਲ ਜਾਂ 5 ਗ੍ਰਾ. ਟੈਫਾਸਾਨ 
ਜਾਂ ਐਰੀਟਾਨ ਦੀ ਵਰਤੌ' ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦਵਾਈ ਵਾਲ 

10 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 3 ਗ੍ਰਾ. ਸਕਸਿਨਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ 107 
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ਵਧੇਗਾ । ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਮਿੱਟੀ, ਗੋਹੇ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਵਿਚ 
ਮਸਲ ਲਓਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਖੜ,ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ 
ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

`__ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ--ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਖ ਵਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 
ਲਈ ਵਖ ਵਖ ਹੈ ਜਿਵੇਂ" ਹੇਠਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :- 

ਕੇ'ਦਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ == ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ 1 

ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ =- ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਧ ਮਈ । 
ਜੇਕਰ ਕੇ'ਦਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਮਈ 

ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਪਿਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਿਚ 45% ਕਮੀ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 
ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਪਿਛੋਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਾੜ 25% ਘਟ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸਲਾਂ - ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ 

ਤੋਂ ਮਈ ਦਾਂ 

ਕਪਾਹ 

ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬ੍ਰਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 
ਬਿਜਾਈ ਸਮੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੌਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ--ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ 

ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਤੌ 6 ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ 
ਬਿਜਾਈ ਤੋ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ 
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ 

ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਸਮੋ“ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀ' ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 
ਨਹੀ” ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਟੀ'ਡੋ ਝੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਜ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ । ਛੌਟੀ ਫ਼ਸਲ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀ” 
ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 
ਛੌਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟੀ'ਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਿੜਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ 

ਕਪਾਹ ਤੇ ਐਫ਼-214 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੇਣਾ 

ਸ਼੍ਰਾਕੀ ਤੱਤਾ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.ਏੇਕੜ) ਖਾਦਾਂ (ਕਿ. ਗ੍ਰਾ.।ਏਕੜ) 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਕਿਸਾਨ ਖਾਂਦ ਸੁਪਰ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੇਟ 
ਹੋ £% (35%714) _(162% 2306) 

ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੌਟ ਅਤੇ 40 12 160 75 
ਬਠਿੰਡਾ 

ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 35 12 100 75 
ਸੈਗਰੂਰ 

ਰੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 20 --" 80 --- 

"ਇਹ ਤੱਤ ਮੌਡੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੌਰ ਖਾਦਾਂ ਤੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਦੀ ਬਿਜਾਈ 60 ਸੈਂ. ਮੀ. ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਤਾਰ 
ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ,ਲਈ ਬੂਟੇ ਤੌ” 

ਬ੍ਰਟੇ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 30 ਸੈ. ਮੀ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਲਈ ਫ਼ਾਸਲਾ 
5 ਸੰ. ਮੀ. ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਪਿਛੋਤੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 

ਵੱਧ ਬੀਜ ਵਰਤ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੋ ਨਰੀ' ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । 

ਗੋਡੀ--ਦੋ ਤੋਂ ਤਿਨ ਗੌਡੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । ਘਾਹ-ਬ੍ਰਣ ਦੇ ਨਾਸ਼ 
ਲਈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੌਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੋ ਟਿੱਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਵੀ ਛੌਟੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਖਾਦਾਂ--ਕਪਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਮੰਨਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਾੱਸਫ਼ੌਰਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਨਦੀ ਹੈ । ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ 
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

ਸਾਰੀ ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਰਸ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇ' ਆਖਰੀ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਧੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੂਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਅੱਧੀ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪਿੱਛੋਂ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਈਕੌਸਿਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ--ਸਾਈਕਸਿਲ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ 

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਗ੍ਰੜ੍ਹੇ ਹਰੇ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਿਚ 40 ਤੋ" 120 

ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ 1 

ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋ 70-80 

ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕੌਸਿਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ 

ਏਕੜ ਲਈ 32 ਸਿੰ. ਲਿ. ਸਾਈਕੋਸ਼ਿਲ (66੦ 502) ਨੂੰ 120 
ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੌਲ ਕੇ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਈਕੌ ਸਿਲ 

ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾ= 

ਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਪਾਹ ਵੱਡੇ 
ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬੀਜ) ਗਈ ਰੋਵੇ ਉਥੇ ਸਾਂਈਕੌਸਿਲ'ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੇ ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਓਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਛਿੜਕਾਅ 
ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 

ਤੁਪਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਡਿਗਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਬਹੁਤੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ 
ਸਮੇ" ਜਦੋ" ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਈਕੋਸਿਲ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ' । 



ਕਪਾਹ 

ਚੁਣਾਈ--ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ । ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲੀ 

ਚੁਣਾਈ ਲਈ ਅਕਤ੍ਰਬਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚੁਣਾਈ 15- 

20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੋ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਸਤੰਬਰ 

ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 8-10 

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ. ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਕਦੇ ਵੀ 

ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ 

ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਪਾਹ ਸੁੱਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 

ਸਾੰਭ ਕੋ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟਣਾ--ਆਖਰੀ ਚੁਣਾਈ ਤੌ ਛੇਤੀ 

ਪਿੱਛੋਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦ ਖ੍ਰੋਹਦ ਉਲਟਾਂਵੇ ਹਲ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । 

ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀਆਂ 

ਜਾਂ ਸਾੜ ਦੰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 

___ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣਾ--ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੇਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੈਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋ” ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਤੌ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਇਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਪਯੌਗ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਣਾ ਦੌ ਰੌਲਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਦਾ 

ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ” ਰੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਜ ਨਹੀ” ਸੀ ਲੰਘ 

ਸਕਦਾ । 

ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੋਂ ਵੇਲਣੇ ਤੌ' ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੇਲਾਈ ਹੋ 
'ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ 

ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੋ ਵੇਲਣੇ ਐਲੀਵਿਟਨੀ 1794 ਅਤੇ ਹਾਗਡੰਨ 
ਹਾਂਲਮਜ਼ 1776 ਦੁਆਰਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । 

` ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੋ ਦੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ 

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸੁਕਾਇਆ, 

ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਰ੍ਰੰਈ ਵਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਟੀ'ਡੇਂ ਵਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ 

ਕੰਮ ਇਕੌ ਹੀ ਸਮੇ ਹੋ ਸਕਣੇ ਸੈਭਵ ਹਨ । ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੜੇ'ਵਿਆਂ 
ਤੋਂ ਰੂਈ" ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੂੰਈ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ 
ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜਦ ਹਨ । 

ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੋ--ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਟੀ'ਡੋ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇ ਹਨ । ਤੇਲਾ ਜ੍ਰਨ ਤੱ ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕ- 

ਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਰੋਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਟੀਡੋ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ 

ਅਤੋ ਚਿਤ੍ਰੀਦਾਰ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ . 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਡੌਡੀਆਂ, 

ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚਿਤ੍ਰੀਦਾਰ 
ਸੁੰਡੀ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
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ਹੈਲਿਓਥਿਅਸ ਵੀ ਟੀਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਫ਼ੁੱਲ ਅਤੇ ਟੀ'ਡੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਟੀਡੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੰਨਸ੍ਹਨ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਤੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੀੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮੈਲ ਬਾਹਰ 

ਕਢਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਰ ਉੱਲੀ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਾ ਲਪੋਟ 

ਸੁੰਡੀ ਅਗਸਤ-ਸਤੌਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਕਬਾਮ--ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ 

ਸੁਚੱਜੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਢੰਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀੜੇ-ਮਕੱੜਿਆਂ 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ 

ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਰਸਾਇਣਿਕ ਰੋਕਥਾਮ--ਜਦੋਂ',ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋਏ 

ਜਾਪਣ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲੇਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਬੂਟੇ ਪੀਲੇ 

ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ 

ਟਹਿਣੀਆਂ ਉਪਰ, ਸਫ਼ੈਦ ਮੱਖੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ 

ਜਾਪਣ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋ“ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ 500 ਗ੍ਰਾ. ਡੀ ਡੀ ਟੀ 50 ਡਬਲਯ੍ਰ੍ ਪੀ 

3500 ਗ੍ਰਾ. ਬੀ ਐਚ ਸੀ 50 ਡਬਲਯ੍ਰ ਪੀ; 350 ਮਿ. ਲੀ, 

ਮੈਲਾਬੀਆਨ ਐਲ ਵੀ ਸੀ; 450 ਮਿ. ਲਿ. ਮੈਲਾਬੀਆਨ 50 ਈ ਸੀ; 

950 ਮਿ. ਲਿ. ਰੌਗੌਰ 30 ਈ ਸੀ (ਡਾਈਮੀਥੋਏਟ); 360 ਮਿ. ਲਿ. 

ਮੈਟਾਸਿਸਟਾਕਸ ਐਸ 25 ਈ ਸੀ (ਫਾਰਮੋਥੀਐਨ); 475 ਮਿ. ਲਿ, 

ਡਾਈਮੈਕਰਾਨ 85 ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਸੀ (ਫ਼ਾਂਸਫ਼ੌਮੀਡੌਨ) ਆਦਿ । 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਕਿ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇਲੋਂ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਤੀਸਰੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ 

ਲੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰ- 

ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਹੇਂ ਬੂਟੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਰੌਗੌਰ, ਮੈਟਾਸਿਸਟਾਕਸ, ਐੱਥੀਓ ਅਤੇ 

ਡਾਈਮੈਕਰਾਨ ਆਦਿ, ਜੇਕਰ 2 ਜਾਂ 3 ਛਿੜਕਾਅ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੌਕਬਾਮ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਡੀ ਡੀ ਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐਚ _ 

ਸੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲੋਂ ਦਾ 

ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 4 ਗਿ. ਗ੍ਰਾ. ਥੀਮਟ 

10-ਜੀ ਦ ਵਰਤੋਂ, ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਹਲ ਪਿੱਛੇ ਪੌਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਵਰਤਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ । 

ਟੀਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੋ ਵਕਫ਼ੋ ਤੇ ਸਪਰੇਅ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਫੁੱਲ ਪੰਣੋਂ ਸ਼ੁਰਹ ਹੌਣ ਤੌ ਦੰ 

ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣਾਈ 

ਲੈਣ ਤੋ ਦੌ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਾ 

ਲਪੌਟ ਸੁੰਡੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਲਾਹੇ- 
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ਵੈਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ :-- 

(ਉ) 850 ਮਿ. ਲਿ. ਫ਼ੌਲੀਥੀਆਨ ਜਾਂ ਸੁਮੀਥੀਆਨ ਜਾਂ ਐਕੋ- 

ਥੀਆਨ 50 ਈ ਸੀ (ਫੈਨੀਟਰੌਥੀਆਨ) ਜਾਂ 500 ਮਿ. ਲਿ. ਫੋਲੀ- 
ਥੀਆਨ 82.5 ਈ ਸੀ (ਅ) ਇਕ ਕਿਲੋ ਡੀ ਡੀ ਟੀ 50 ਤਾਕਤ 
ਦੀ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ 3 ਲਿਟਰ ਡੀ ਡੀ ਟੀ 25 ਈ ਸੀ (ਏ) ਇਕ 

ਲਿਟਰ ਥਾਇਓਡਾਨ 35 ਈ ਸੀ (ਐੱਡੋਸੁਲਫ਼ਨ) (ਸ) ਇਕ ਕਿਲੋ 
ਸੇਵਿਨ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਵਿਨ 50 ਤਾਕਤ ਦੀ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ (ਕਾਰਬਰੇਲ) ਜਾਂ 
1.25 ਕਿਲੋਂ ਸੈਹੀਮਲ 40 ਐਲ. ਵੀ. (ਕਾਰਬਰੇਲ) ਜਾਂ _600 ਗ੍ਰਾ, 
ਕਾਰਬਰੇਲ 85 ਐਸ (ਹ) 800 ਮਿ. ਲਿ. ਏਕਾਲੈਕਸ 25 ਈ ਸੀ 
(ਕੁਈਨਲਫੌਸ) 500 ਮਿ. ਲਿ. ਨੁਵਾਕਰਾਨ 40 ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਸੀ 
(ਮਾਂਨੌਕਰੋਟੋਫੋਸ) (ਖ)'500 ਮਿ. ਲਿ. ਫੈਨਡਾਲ 50 ਈ ਸੀ (ਫੈਨਾ- 
ਥੋਏਟ) (ਗ) 600 ਮਿ. ਲਿ. ਜ਼ੌਲੌਨ 35 ਈ ਸੀ (ਫੋਸਾਲੌਨ) । 

ਕਾਰਬਰੋਲ ਦਵਾਈ ਚੁਗਾਈ ਨੇੜੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਹੀ ਹੈ । ਇਕ 

ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀ” ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ--ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਜੋਕਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਮੌਠ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀ` 

ਹੁੰਦਾ । ਮੌਠਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਗਸੋਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਢ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾਉਣਾ--ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਉੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀ" ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤੋ ਪੀਲੋਂ ਪੈ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਬ੍ਰਟਾ ਛੌਂਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੌ ਬਚੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਬੇ ਕਟੀਰੀਅਲ ਬ ਲਾਈਟ -- ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀ` ਲਗਦੀ 

ਹੈ । ਪੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਭਿੱਜੇ ਜਿਹੇ ਨੌਕਦਾਰ ਧੱਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਹੀ' 

ਪਾਸੀ' ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਥੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 

ਕਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਣ ਨਵੇ ਬਣ ਰਹੇਂ 

ਟੀ'ਡਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਂ ਟੀ'ਡਿਆਂ ਉਪਰ ਛੋਟੇ, 

ਗੋਲ ਪਾਣੀ ਭਿੱਜੋ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਥੋ ਵਿਚਕਾਰੋਂ 

ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾ. ਬਲਾ- 

ਈਟੌਕਸ ਵਿਚ 20 ਗ੍ਰਾ. ਐਗਰੀਮਾਈਸੀਨ ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਂ. ਸਟਰੈਪਟੋ- 

ਸਾਈਕਲੀਨ ਰਲਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੀ'ਹ 

ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । ਇਹ 

ਦਵਾਈ ਹੌਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ ਛਿੜਕੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਧੋ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ 

ਮੁਤਾਬਕ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਰ੍ 

ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ---ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਣ ਕਪਾਹ ਦੀ 

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 

ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ, ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀ'ਡਿਆਂ ਉਪਰ ਛੋਟੇ, ਗੋਲ ਲਾਲ 

ਰੌਗ ਦੰ ਧੱਥੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੌਟੇ ਬ੍ਰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 
_ਨਕਸ਼ਾਂਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।! 

ਝੁਲਸ ਰੋਗ--ਇਹ ਰੌਗ ਵੀ ਇਕ ਉੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਇਜ ਨਾਲ ਬੂਟੋ ਉੱਗਣ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ 
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ਹਨ । ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਥੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 

ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਟੀ'ਡੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ 

ਲਈ ਬੀਜ ਸੌਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ 

ਝੁਲਸ ਰੌਗ ਦੀ ਰੌਕਥਾਮ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ 0.25% 

ਬਲਾਈਟੌਕਸ 50 ਜਾਂ ਕੈਪਟਾਨ 83 (500 ਗ੍ਰਾ. 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ 

ਵਿਚ) 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਤੌ" ਬਾਅਦ 

ਛਿੜਕਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । 

ਤਿੜਕ--ਇਸ ਰੌਗ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਟੀਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਦੇ । ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 
ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੌ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨ।ਲ ਲਗਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹਨ---ਜਿਵੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਔੜ, ਘਟੀਆ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, 

ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖ਼੍ਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ 

ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ । ਇਹ ਕਾਰਨ 
ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤਿੜਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫੁੱਲ ਅਤੇ 

ਟੀ'ਡੇ ਪੈਣ ਸਮੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਰ ਵੀ ਵਧਾਉ'ਦੀ 
ਹੈ । ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੋ ਸਿਰ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ 
ਅਤੇ ਟੀਂਡੋਂ ਪੈਣ ਸਮੋ” ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ . 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰੌਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕਪਾਹ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ --ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅ 2 ਜੈਗਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਗੌਸੀਪੀਅਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਚ _ਰਖੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੌਸੀਪੀਅਮ ਹਰਬੇਸੀਅਮ (6. #੪78466079) ਅਤੇ 
ਗੌਸੀਪੀਅਮ ਆਰਬੋਰੀਅਮ (6. 975076੫%) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਪਲਾਂਇਡ ਕ੍ਰੌਮੌਸਮ 

ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੌਟੇ (3185 ਤੋ“ 3/4”) ਆਕਾਰ ਦੀ ਰੂਈ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਹੌਰ ਜਾਤੀ ਹਿਰਸੂਟਮ (6. 97547) 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈਪਲਾਂਇਡ 

ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਲੰਬਾਈ (13/16” 

ਤੋਂ 1/!”) ਦੀ ਰੂੰਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਦਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।. 
ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਾਰਬੋਡੈ'ਸ (6. 507646275) ਦਾ ਹੈਪਲਹੱਇਡ 

ਕ੍ਰੌਮੌਸੋਮ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਜਿਵੇ“ ਸੀ ਆਈਲੈਡ, ਮਿਸਰੀ, ਅਮਰੀਠਨ-ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਪੰਰੂਵੀਅਨ 
ਟੈਂਗੂਇਸ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵਾਇ ਪੈਰੂਵੀਅਨ 

ਟੈੱਗ੍ਰਇਸ ਤੋ" ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਰ੍ਰੰਈ (1ਵ੍ਰਡੂੱ ਤੋ 23”) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੌ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਪਾਹ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ--ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੋਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੇ ਸੈੱਲ 
ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਤੋ" ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਰੋਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸੈੱਲ ਕੌਧ ਅਤੇ 

ਵਿਚਲੀ ਪਰਤ ਸੈਲੂਲੌਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੌਧ ਬਣਾਉ'ਦੀ 

ਹੈ । ਮਾਈੜ੍ਰੇਂਸਕੌਪ ਰਾਹੀ' ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੰਬੇ 
ਦਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਕੇ“ਦਰੀ ਚੱਕਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰੋਕ ਰੋਸ਼ੋ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰੌਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 
ਹੌਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ ਪਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਸ 



ਕਪਾਲ ਮੌਚਨ 

ਵਿਚ ਫੈਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਜਣ ਵਿਚ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 1 : ਕਪਾਹ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ 
(6) (ਅ) (ਦ) ਖੁਰਦਰੇ ਰੇਸ਼ੇ ੍ 

ਅਤੇ (ਜ) (ਹ) (ਕ) ਬਾਰੀਕ ਰੇਸ਼ੇ 

ਭਾਵੇ" ਸਾਰੀ ਰੂੰਝੀ ਵਿਚ ਪਿੰਜਣ ਤੇ ਮਰੌੜਨ ਲਛਣਾਤਮਕ 
ਮਹਤਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 
ਖੁਰਦਰਾਪਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਕ 

ਹੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਫ਼ਰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਵਿਰਾਸਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ- 

ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । 

ਚਿਤਰ 2 : ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੀਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 

(ਉ) ਅੱਖ, _(ਅ) ਫੁੱਲ, _(ਏ) ਅਣ-ਖਿੜਿਆ ਟੀੱਡਾ, _(ਸ) ਟੀੱਡਾ 

ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰ ਗ--ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਰੈਗ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲਾਵਟ 

ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਥ ਗਰੋਡਿੰਗ 

ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 

ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ । ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈ'ਪਲ ਲੈ ਲਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਪਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਸਟੌਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੋ ਵੀ ਗਰੇਂਡਿੰਗ 
ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਰੇਡਿੰਗ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ 
ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਵੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਰੋਡਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਗਰੋਂਡ ਮਿਥੇਂ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾੰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦੌ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ 

ਲੈਦੇ ਹਨ । 

ਉਤਪਾਦਨ--ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 
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ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੰਢਾਂ (490 ਧੌੱਡ ਔਸਤਨ) ਅਤੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ (478 ਧੌੱਡ ਔਸਤਨ) ਦੇ 

ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ _ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ _ਕਰੀਬ 

48,000,000 ਗੰਢਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਤੌ" ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 

ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (15.000,000) 

ਗੰਢਾਂ; ਬਰਾਜ਼ੀਲ (2,000,000); ਭਾਰਤ (4,500,000); 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ (1,300,000); ਰੂਸ (7,000,000) ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 

(2,000,000)। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਉਪਯੌਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, 

ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕੌਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜੈਨਟਾ- 
ਈਨਾ । ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ, ਤ੍ਰਕੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੀਰ, ਸੁਡਾਨ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਅਤੇ 

ਕਾਂਗ਼ੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੌਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ" ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 

ਕਪਾਹ ਜਾਪਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 6 : 613; ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ : ਫਾਰਮ ਬੁਲਿਟਿਨ-- 

ਖੋਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਕਪਾਲ ਮੌਚਨ : ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਸਿਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ 
ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉ” 

ਹੈ : ਮਹਾਂਭੈਰਵ (ਸ਼ਿਵ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉੱਗਲ ਦੇ ਨਹੌੰ 

ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੋ ਮਹਾਂਭੈਰਵ ਦੀ 
ਉੱਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਮਟ ਗਿਆ । ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਪਾਲ- 

ਮੋਚਨ ਤਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥਾ । 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਔਸ਼ਨਸ' 

ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਕਪਾਲ ਮੌਚਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 

ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਦੈਤ ਦਾ ਸਿਰ ਮਹੌਦਰ ਰਿਖੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ 

ਚਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਤੀਰਥ ਨ੍ਹਾਤੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ । ਇਸ ਥਾਂ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰ ਲੱਤ ਨਾਲੋ ਲਹਿ ਗਿਆ । ਇਹ 

ਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ 

ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਸੰਮਤ 1742 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਇਥੇ ਪਧਾਰੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । 

ਇਸੋ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕ ਸਰੋਵਰ 'ਰਿਣ ਮੌਚਨ' ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 

ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਣ 
(ਕਰਜ਼ੇ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਪਾਲਮੋਚਨ ਹੈ । 
ਹ, ਪੁ.--ਮ. ਕੌ. 

ਕੋਪਾਲਾ : ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ- 

ਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ (1,190 ਮੀ. 
ਉੱਚੀਆਂ) ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਉਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 

ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੇ'ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸੀਸੀ ਤੌਂ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਮੋੱਬਾਸਾ ਨੂੰ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ-ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਐੱਟੈਬੇ ਵਿਖੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ 

ਅੰਤਰ-ਰ!ਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹਨ । ਸੰਨ 1890 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ ਲੂਗਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 
ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ 'ਈਸਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀ` ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਪਾਲਾ ਜਿਸ ਤੋ ਭਾਵ 

'ਇਪਾਲਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ' ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਲੌਕ ਪਾਲਤ੍ਰ ਇੰਪਾਲਾ ਦੇ ਇਜੜ ਚਰਵਾਇਆ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । ਓਲਡ ਕੰਪਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਲ੍ਰਗਾਰਡ ਦਾ ਕਿਲਾ 
1905 ਤਕ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨਵ-ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾਂ ! 
1962 ਵਿਚ ਕੈਪਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ । 

ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ 8 ਕਿ. ਮੀ. ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ । ਨਿਉ 
ਪਾਰਲੀਸੈੱਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਅਤੇ 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤ ਤੋ" ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜ਼ਤਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੌਣ ਕਰ 
ਕੇ ਕੈਪਾਲਾ ਕਾਫ਼ੀ, ਕਪਾਹ, ਚਾਹ, ਤੰਬਾਕ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । ਇਹ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ 

ਹੈ । ਇਥੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਧਾਤਵੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ 

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ । ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇਥੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਝੀਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੋ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ । 

ਕੌਪਾਲਾ ਵਿਚ 20 ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਾ 

ਹੈ । ਇਥੇ ਮਕਰੀਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯ੍ਰਗਾਂਡਾ ਅਜਾਇਬ- 

ਘਰ ਵੀ ਹੈ । ਕੰਪਾਲਾ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਕੇਦਰ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, 
ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਰਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ---458,423 (1980) 

0” 19“ ਉ. ਵਿਥ, ; 32" 25" ਪੂ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ, ਮਾ. 5 : 680 

ਕੈਪਿਉਟਰ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ 
ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੌ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ 

ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ- 

ਸਾਰ ਸਟੌਰ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ 
ਚੁਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖ ਸਕਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਗਣਨਾ ਯੌਤਰਾਂ (ਕੈਲਕ੍ਲੋਂਟਰਾਂ) ਤੋ" 
ਵਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਮਨੁੱਖ ਆਰੰਭ ਤੌ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ 

ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਖੋ 

ਸਭ ਤੋ ਪਰਾਣੀ ਜੁਗਤ ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੂਲ ਗਣਿਤਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 1617 

ਵਿਚ ਲਾਗੋਰਿਥਮਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇਪੀਅਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ । ਸੈਨ 1642 ਵਿਚ 
ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 

ਪੁੱਟਿਆ । ਉਸ ਨੇ 10 ਗਰਾਰੀਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ 

ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਜੌ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ 

ਜੋੜ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸੰਨ 1671 ਵਿਚ ਲੰਬਨੀਜ਼ ਨੇ 
ਜੋੜ ਦੀ ਸਰਲ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ.ਕੇ ਗੁਣਾ, ਵੰਡ ਤੇ 

ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਯੋਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ 

ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੌ-ਅੰਕੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਮੂਲ ਗਣਿਤਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜੁਗਤੀ 1820 ਵਿਚ ਬਣੀ । ਸੰਨ 1835 ਵਿਚ 

ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੋਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਕ ਇੰਜਣ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ_। ਆਧੁਨਿਕ 
ਕੈਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸ਼ਿਲਾ ਰਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਅਤੇ 

487 ਰ੍ ਰ੍ ਕ ਪਿਊਫਰ 

ਹਾਲਰਿਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਲ ਨੇ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਹਾਲਰਿਥ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ 
ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1889 ਵਿਚ ਸੁਰਾਖ਼ਦਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜਾਚ ਦੱਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ 

ਖੇਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 
ਹਾਲਰਿਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ਗਈਆਂ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੰਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 
ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਕਾਰਪੌਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ । ਸੈਨ 1939 ਵਿਚ 

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਵਰਡ ਏਕਨ ਨੇ ਉਪਰੌਕਤ ਸੰਸਥਾ 
ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 1944 ਵਿਚ ਹਾਵਰਡ 

ਮਾਰਕ-1 ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । 

ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :--ਐਨਾਲਾਗ 
(ਅਠਰੂਪ), ਡਿਜਿਟਲ (ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਹਾਈਬਰਿਡ (ਮਿਸ਼ਰਿਤ) । 

ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ 

ਅਨ੍ਰੂਪ ਹੌਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇਂ 
ਖ਼ਾਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਬਟਨ ਦਾ ਐਨਾਲਾਗ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ 

ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਰੂਲ ਇਕ ਸਾਦਾ ਐਨਾਲਾਗ ਜੁਗਤ 
ਹੀ ਹੈ । ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨ੍ਰੂਪ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 

ਮਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਕੌਣੀ-ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੌਲਟਾਵਾਂ । ਬਹੁਤੇ 

ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਜਲਈ ਪੁਟੈ'ਸ਼ਲ-ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਯੂ ਗਤਿਕੀ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਰਾ ਉਪਰ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾ- 
ਈਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਚ'ਈ, ਗਤੀ ਅਤੇ 

ਲਿਫ਼ਟ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 
ਸਮੇ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਸਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 
ਅਨ੍ਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ 
ਅੰਕਾਂ _ਦੇ _ ਆਸਰੇ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਅੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਥੇ ਐਨਾਲਾਗ ਕੈਪਿਊਟਰ ਮਿਣਦਾ ਹੈ, ਡਿਜਿਟਲ ਕੌਪਿਉਟਰ 
ਗਿਣਦਾ ਹੈ । ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ-ਕੇਵਲ ਉਸ 

ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਉਲਟ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ । ਹਾਈਬਰਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੌਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 
ਸੁਮੇਲ ਤੋ ਬਣਦਾ ਹੈ 1 



ਕੰਪਿਊਟਰ 

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ 
ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਸ਼ਮਲਵ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋ" ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ । 
ਦੌ=ਅੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 0 ਤੇ 1 ਦੌ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ" ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਿਤਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਿਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਤੌਂ` ਖੱਬੇ 
ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਿੰਦਸਾ 10 ਦੀ ਉਤਰੌਤਰ ਵਧਦੀ ਘਾਤ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ (107), 
ਦਰਾਂਈ (10%), ਸੈਂਕੜਾ (102), ਹਜ਼ਾਰ (105), ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 
(105) ਆਦਿ । ਦੌ-ਅੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨ੍ਸਾਰ ਲਿਖੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੱਜੇ 
ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਿੰਦਸਾ 2 ਦੀ ਉਤਰੌਤਰ 
ਵਧਦੀ ਘਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹਿੰਦਸੇ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੋਂ ਜਾਣਗੇ :-- 

ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦਸੇ/ਰਕਮ ਸਮਤਲ 
0 0 
1 1 
ਨ 10 
3 11 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 
8 1000 
9 1001 

10 1010 
30 10100 

100 1100100 
250 11111010 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਲਿਖਣ 
ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । 

ਮੌਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੈਮ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ :- 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਟੌਰ, ਕੰਟਰੌਲ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ । 

ਕੰਪਿਊਟਰ 1 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਪ, ਡਿਸਕ, ਡਰੱਮ, ਕੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੌਰ 
ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟੌਰ ਕਰ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਆਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੇ'ਦਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਂ 
ਅਤੇ ਕਿਵੇ' ਕਰੋ । ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇਥੌ' ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਗ ਤੌ ਅਸੀ" ਲੌੜੀ'ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕੌਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਟੇਪ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਤੇ ਛਪ ਕੇ ਵੀ 
ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਥੋਡ-ਰੇ-ਟਿਉਬ 

ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੱਗੀ 
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ਹੋਈ ਯ੍ਰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੰਟਰੌਲ ਦਾ ਭਾਵ 

ਦਿਤੀਆ ਹੱਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕੌਪਿਉਟਰ ! ' ਦਿਲ ਉਸ ਦੀ 

ਕੇ'ਦਰੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈ ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਦੁਆਲੇ ਹੀ 

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇ ਸਾਰਟਰ, ਕੌ ਲੈਟਰ, 

ਪੰਚ, ਰੀਡਰ, ਪਰਵਰਤਕ ਆਦਿ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 

ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਹੈ । ਤਿਸ ਪੱਖੋ ਇਹ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ 

ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਇਹ 

ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ 

ਰਲਗਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ । 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸਟੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੌੜੀਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 

ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 

ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਂ (&੦6838 'ਸ੧੦) ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ! ਇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੌੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰੋਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਸੁਰਾਖ਼ ਦੀ ਹੋ'ਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਧਾਤ 

ਦੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋ'ਦ 

ਕਿਸੇ ਬਿਜਲਈ ਪਥ ਨੂੰ ਖੌਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਸੂਚਨਾ ਸਟੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ 
ਨੂੰ 1.6 ਮਿ. ਮੀ. ਵਿਆਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਚੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਣੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਬਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਖ ਤੌ ਧਰ ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਥਿੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮ੍ਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 
ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਰਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਵਾਸ਼ਪੀਕ੍ਰਿਤ ਚੁੰਬਕੀ-ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 

ਵਿਚ 107 ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਕੰਡ ਜਿੱਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਮਨਚਾਹੀ ਚੌਣ ਵਾਲੋਂ ਯਾਦ ਭੈਡਾਰ (8800600॥ ੧੦੦੬39 ਗ੧ਟ7੧੦7165) 

ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ' । ਘੱਟ ਵਰਤੋ” ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਝ ਸੂਚਨਾ 25 

ਮਿ. ਮੀ. ਚੌੜੀਆਂ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪਾਂ ਉਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਥਿੰਸ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਭ 
ਕੇ ਰਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 
ਵਾਲੋਂ ਯਾਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੈਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੁੰਬਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋ“ 

_ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 

ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਟੌਰੋਜ ਜ੍ਰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ_ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਚੁੰਬਕੀ- 
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਆਉ'ਦਾ 
ਹੈ ! ਚੰਬਕੀ ਥਿੰਮ੍ਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਏ ਵੀ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਸਟੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ 
ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੌ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲੈੱਕਟੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤ੍ਰਾ ਜਿਵੇ” 



ਜਿਲਦਛੋੇਵ)” 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਵਾਯੂਰ ਟਿਉਬ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲੈੱਕਟੋ- 
ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹੋੱਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋ'ਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਸੂਚਨਾ ਸਟੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਡੀਲੋਅ ਲਾਈਨ 
'ਸਟੌਰੋਜ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਰੰਗ-ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੌਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਥਰਕਣਾਂ (ਪਲਸਿਜ਼) ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਦ 
ਤੋ ਬਣੀ ਪੈਟਰਨ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਦੇ ਹਨ । ੍ 

ਪਲੋਟਿਡ ਵਇਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ 

ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਚਾਲਕ ਤਾਰ ਹੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੰਬਕ ਪਰਤ 

ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਰ ਇਕ ਪਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 
ਸਤ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਚਾਲਕਾਂ 
ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ੍ 
ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋਜ਼ਰ ਯਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 
ਜੋ 5.6 ਵ. ਮੀ. ਥਾਂ ਵਿਚ 10% ਬਾਈਨਰੀ ਹਿੰਦਸੇ ਸੈਭਾਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ । ਦਰਜ ਸ੍ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ 8 ਸੈਕੰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ 
ਹੈ । ਬੈੱਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੌਜਾਂ 

ਨਾਲ ਛੋਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ 

ਨਾਲੋ ਦਸ, ਵੀਹ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ.। ੍ 

ਮੁੱਖ ਯਾਦ ਭੰਡਾਰ ਕੰਪਿਉਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋ” ਵੱਡਾ ਯਾਦ ਭੇਡਾਰ 
੨੮ "ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਂ ਦੇ 

ਅਸਥਾਈ ਯਾਦ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : 

ਗਣਿਤਕ, ਵਿਭਾਜਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ । ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਗਣਿਤਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਣਿਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਖਵਾਉ'ਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਚਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਜਕ ਰਜਿਸਟਰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੋਲੋਂ 
ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ” 

ਜੋੜ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਸਮੋ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਉੱਗਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਖਰਾ ਲਿਖ 
ਕੇ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ । ਨਿਯੰਤਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਨੋਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੌ ਬਾਅਦ 

ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੱਫਰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹ੍ੰਦਾ 

ਹੈ । ਬੱਫਰ ਭੰਡਾਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੋ ਤਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ 

ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਪਾਰੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ---ਆਰੰਭਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਵਾਯੂ 
ਟਿਉਬਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟਿਉਬਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦੇ ਸਨ । ਛੋਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਥਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਇਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਹੀ 
ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਆਦਿ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ- 
ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਕਪੈਸੀਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਓਡ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ । ਅਜੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰਾਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ 
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਿਕਸ ਹਿੱਸੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੂਖ਼ਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਸਸਤੇ 
ਅਤੇ ਹਢਣਸਾਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਕ 
ਨਵਾਂ ਜੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕੰ ਪਿਉਟਰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹ੍ਰੰਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ 

489 ਕੰਪਿਊਟਰ 

ਭਰੌਸੇਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੋਜ਼ ਕੌਮ ਫੀ ਨਹੀ' ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

ਮਾਈਕ੍ਰਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਧ=ਭਾਲਕ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ - ਟੋਟੇ ਵਿਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, 

ਡਾਇਓਡ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਸਮਾਉਣੇ 

ਸੈਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਕੰਪਿਉਂਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ--ਕੌਪਿਉਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੌਪਿਊਟਰ ਉਦੋ” 
ਹੀ ਕੌਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰੌਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੌਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕ ਭੋਜਿਆਂ 
ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇੱਦ੍ਰਿਤ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੌਰਟਰਾਨ, ਐਲਗਾਲ, 
ਜੌਵੀਅਲ, ਕੋਬੋਲ, ਐਪਟ, ਬੇਸਿਕ, ਕਾਮਿਟ, ਕੁਇਕਟਰਾਨ ਆਦਿ । 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੰਪਿਉਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਫੌਰਟਰਾਨ ਹੈ 

(ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਰਾਂਸਲੋਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹੀ 

ਸੈਖੇਪ ਨਾਂ ਹੈ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵੇ' ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸ਼ਰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ 

ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ 

ਸੈਖੋਪ ਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕੌਬੋਲ ਤ ਭਾਵ ਕਾਂਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐੱਟਿਡ 
ਲੈੱਗੂਰਏਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋ ਭਾਵ ਬਿਗਿਨਰਜ਼ ਆਲ ਪਰਪਜ਼ ਸਿੰਬਾਲਕ 
ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੌਡ ਹੈ । 

ਕੰਪਿਉਟਰ ਦਾ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ 
ਕੌਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 
ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁ= 
ਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਹ-ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲੌੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਲੰਘ ਕੇ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੌਣਗੇ । ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 

ਵਿਚ ਤੌੜ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਿਉਟਰ ਦੀ ਹਰ 

ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋ" 

ਸੂਚਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਸ੍ਰਚਨਾ 

ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ” ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੌ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 

ਨਾਲ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਆਧ੍ਨਿਕ 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ 'ਬਿਜਲਈ ਦਿਮਾਗ਼' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ 

ਇਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇੰਜ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀ" ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੌਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 

ਪਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੌਤ 
ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਪਿ- 
ਉਟਰ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਚੌਣ ਵੀ ਕਰ 



ਕਪਿਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 
ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 
ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ 

ਕੰਪਿਊ੍ਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
--ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ (ਡਾ.) 

ਕਪਿਲ : ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ 

ਰਚਨਹਾਰਾ ਵੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾ= 

ਸਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ 

ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਪ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

ਕਪਿਲ ਜਨਮ ਲੌ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ_ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਆਦਿ 
ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 

ਨਿਰਮਾਣਚਿਤ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੌਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਤਵਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਪ- 
ਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਨਿਰਮਾਣਚਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 

ਮਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੈ-ਇਛਾ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ । ਇਸ ਤੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਸਗੋ 
ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ੍ਰਾਂ 

ਦਾ ਗੁਰ੍ਹ ਕਹਿਲਾਇਆ । ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਾਟਸ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ 
ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੰਚਮ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਮ ਅ _ਦੇਵਹੂਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨੀ 
ਗੋਈ ਹੈ । 

ਕਪਿਲਵਸਤੂ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ 

ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ 

ਕਿਨਾਰੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ,ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਹੀ ਗੌਗਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਮ ਹੋਇਆ । ਅਰਥਾਤ 
ਬੁੱਧ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਲ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਹ 
ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ 700 

ਈ. ਪੂ. ਸੀ । ਕਪਿਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਤਵ 

ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ” ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਕਾਂਡ 
ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । -ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ 

ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸਿਧ 
ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 

ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਿਆ ਸੀ । ਉਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ 

ਕੇਵਲ ਚਰਚਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 

ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ 
ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ । ਰ੍ 

8ਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ-ਅੱਠ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਆਤਮਾ, 
ਪੰਜ ਤੱਤ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਮਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਰਲ । ਤਤਵਸਮਾਸਸੂਤਰ 

ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।ਸਾਂਖ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 
ਕਪਿਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਸਾਂਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ (ਪਰ ਕੁਲ 
ਮਿਲਾ ਕੇ £5 ਹਨ) । ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰਜੌ, ਤਮੌ ਤੇ ਸਤੋ 
ਇੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ 
ਮਾਤਰ ਹੈ 1 ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਚੇਤਨ; ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ 

496 ਵਿਸ਼ਵ ਕੌਸ਼- 

ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ । ਪੁਰਸ਼, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ' ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੱ 

ਹੈਕਾਰ, ਹੈਕਾਰ ਤੌ ਪੰਜ ਤਨ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੰਜ ਤਨ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੌ ਪੰਜ 

ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਾਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਭੂਤ ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੁੱਧੀ, ਹੌਕਾਰ ਅਤੇ ਤਨ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 16 ਵਿਕਾਰ 
ਹਨ ਜੌ ਕੇਵਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰ ਨਵੇ' ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ'ਦੇ । 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਤੱਤ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਕਪਿਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਨਵ'ਦ ਦੀ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ । ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ 
`ਗਤੀ ਤੌਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਤਿ 

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰਖ ਦੁਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਗਿਆਨਤਾ 

ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ 
ਲੌੜ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਨਹੀ । ਜੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਕ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਪਿਲ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹੌਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ 
ਨਹੀ । ਆਸਤਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ" ਵੇਦਾਂਤ, ਯੌਗ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਪਸ਼ਟ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਂਸਤਰ ਦੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉੱਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ । 
ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 2 : 341; ਮ. ਕੌ. 

ਕਪਿਲਵਸਤੂ : ਇਹ ਨਗਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਯ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਨਸੰ'ਟ ਸਮਿਥ ਅਨ- 
ਸਾਰ ਇਹ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿਪਰਾਵਾ ਨਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ 
ਅਸਥੀਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਕਯਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤ੍ਪ ਮਿਲਿਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਨੈਪਾਲ ਦੇ ਤਿਲੌਰਾਕੌਣ 
ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਪਾਲ ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ _ਤੌਲਿਹਵਾਂ ਤੌ 
ਤਿਨ ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ । ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁੱਬਿਨੀ ਬਣ 
ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਮਿਨਦੇਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਰੂਮਿਨਦੇਈ 
ਤਿਲੌਰਾਕੌਟ (ਕਪਿਲਵਸਤੂ) ਤੌ 16 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਰਬ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ 
_ਤੋ' ਤਿੰਨ ਕਿ. ਮੀ. ਉੱਤਰ ਵੰਲ ਹੈ । ਇਥੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਲਾਲੋਖ 

ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ 

ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਸਤ੍ਹਪ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਲੁਮਿੱਨੀਗਾਮ ਦੇ ਕਰ ਘਟਾਏ । 

ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਇਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ 26 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖ ਛਡਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 
ਚਲਾ ਗਿਆ । ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇਂ ਪਿਤਾ 
ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਧੋਦਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਪਿਲਵਸਤ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ । 

ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਂਧੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬੁੱਧਚਰਿਤ ਕਾਵਿ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 'ਕਪਿਲਸਯ ਵਸਤੂ' ਅਤੇ ਲਲਿਤਵਿਸਤਰ ਤੇ 
ਤਰਿਪਿਟਕ ਵਿਚ 'ਕਪਿਲਪੁਰ' ਕਿਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਯਾਵਦਾਨ ਨੇ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸਬੈਧ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਠਾਲ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ । ਲਲਿਤਵਿਸਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵਡਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, 

ਧੰਨਵਾਨ ਅਤੇ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ,.ਸਨ । ਇਹ ਬਣ, ਬਾਗ਼, ਬਗ਼ੀਚੇ ਤੇਛੌਟੋ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬਾਂ 
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ਨਾਲ ਸਸ਼ੋਭਤ ਨਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੌਰਾਹੇ, ਸੜਕਾਂ, 
ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਹਰਮ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ” 

ਖੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਥੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗ੍ਣਵਾਨ 

ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ 
ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਸੀ । 

ਫਾਹੀਆਨ ਦੇ ਸਮੇ ਤਕ ਕਪਿਲਵਸਤ੍ਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ 
ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯੁਆਨ ਚਵਾਂਗ ਦੇ ਸਮੋ ਇਹ ਇਕ ਵੀਰਾਨ ਤੇ 

ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ' ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ 

ਘਟਨਾ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਮੱਠ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਪਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ' ਵੱਧ ਸੀ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 342 

ਕੰਪਿਲਾ (ਕਾਂਪਿਲਯ) £ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) 
ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਗਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ 
ਸਭ ਤੌ` ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ 'ਯਜੁਰਵੇਦ' ਵਿਚ 'ਕਾਂਪਿਲ' ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਲਨ ਰੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਮਯਸ਼ਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਪਿਲ 
ਜਾਂ ਕਾਂਪਿਲਯ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ 

ਹੋਵੇ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਲ ਰਾਜ ਗੌਗਾ ਦੇ ਦੋਹੀ” 

ਪਾਸੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉੱਤਰ-ਪੰਚਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਹਿਛਤ੍ਰ 

ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੰਚਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੌਪਿਲਾ ਸੀ । ਦੱਖਣ ਪੈਚਾਲ 

ਦੇ ਸਭ ਤੌ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਅਜਮੀੜ੍ਹੂਦਾ ਵਰਣਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਆਉ'ਦਾਂ 
ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇ` ਦੱਖਣ-ਪੰਚਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਤੱਟ 

ਤੋ ਚਬਲ ਨਦੀ ਤੀਕ ਸੀ । ਬੌਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਪਿਲਾ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਕਿਵਦੌਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 

ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ-ਜਨਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ; ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰੇ 
ਸਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਪਿਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨ ਅਜ ਵੀ ਰਾਜ ਦੋਪਦ 
ਦਾ ਕੌਟ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਬੁੱਢੀ ਗੌਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਢ੍ਰੋਪਦੀ-ਕ੍ਰੰਡ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋੋਪਦੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੌਪਿਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋ'` ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ । ਕੈਪਿਲਾ' ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਝ ਚਿਰ ਜੈਨ- 
ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਦਰ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਸੋਹਣਾ ਮੌਦਰ ਹੈ । 

ਤੇਰ੍ਹਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਆਸ-ਉਦ-ਦੀਨ 
ਬਲਬਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ 
ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ । ਨਗਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਖੰਡਰਾਤ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ । 

27” 35" ਉ. ਵਿਥ. ਅਤੇ 79? 147 ਪੁ. ਲੰਬ. 
ਹ, ਪੂ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ, 2 : 425 ; ਇਪ, ਗ.ਇੰਡ. 14: 328 

ਕਪਿਲੀ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਦਰਿਆ ਹੈ 
ਜੋ ਜੈੱਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
262 ਕਿ. ਮੀ. (163 ਮੀਲ) ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਨਾਓਮੈੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਗੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਲੰਗ 
ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀਮੂਰ ਤਕ 
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੌ ਮੈਦਾਨ 
ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਤੌ 
ਅੱਗੇ ਨਹੀ" ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਥਰੀਲੇ 
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ਜਲ-ਮਾਰਗ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ 
ਨੀਵੇ" ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋ" ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ'ਕੰਢੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ 
ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋ 
ਚਮਰਮੁਖ, ਜਮਨਾਮੁਖ, ਖਾਰੀਖਾਨਾ, ਧਰਮਤਲ ਆਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । 
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ਕਪੀਟਜ਼ਾ, ਪੀਟਰ ਇਸ ਰੂਸੀ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 
26 ਜੂਨ, 1894 ਨੂੰ ਕਰੌਨਸਟੈਟ, ਰੂਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ 
ਪੈਟਰੌਗਰੈਡ ਪਾਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਨ 1921 ਵਿਚ 

ਇਹ ਕੈੱਬ੍ਰਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਚਲਾ ਗਿਆ । 
ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰ ਅਰਨਸਟ ਰਦਰਫਰਡ ਨਾਲ ਖੌਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
1924 ਵਿਚ ਕੌਵੈਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਹਾਇਕ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ` ਅਗਲੋ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਨਟੀ 
ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੈਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1929 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇਲ 

ਜੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਰਾੱਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 200 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਦੇਸ਼ੀ . ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਆ । ਸੈਨ 1930 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੈਸੈੱਲ ਖੋਜ 
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ । 

ਰਦਰਫਰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਨਿਊ ਕਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ, ਜਿਵੇ" ਕਿ ਮੈਟਰ 
ਨਾਲ %- ਅਤੇ - ਕਣਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ-ਕਿਰਿਆ _ਬਾਰੇਂ ਖੌਜ 
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਚੁੰਬਕੀ ਖੌਤਰ ਅਰਥਾਤ 
ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੌਗਾੱਸ ਤਕ ਦੀ ਲੌੜ ਸੀ। ਸੰਨ 1934 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 
ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਗ 
ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਤਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਪੀਟਜ਼ਾ 
3 ਮਿਲੀ ਸੈਕੇਡਾਂ ਵਿਚ 500,000 ਗਾਂਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਸੰਨ 1934 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੇ 

ਚੁੰਬਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਤਾਪਮਾਨ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਕੋਮ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਰਦਰਫਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ, 

ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ । ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ 
ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਲ ਪ੍ਰੇਂਬਲਮਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਨੇਂ 
ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਦਵਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਂਨਿਕਸ 



ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ, ਸੀ, ਐੱਸ, 

ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 

ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਾਂਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 1932 ਵਿਚ ਕਪੀਟਜ਼ਾ 
ਅਤੇ ਕਾਕਕਰਾਫ਼ਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਡੋਜਨ ਦਵਕ ਬਣਾਇਆ । 
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਵਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਈ- 

ਡੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦ੍ਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਇਸ ਨੇ 
ਹੀਲੀਅਮ ਦਵਕ ਬਣਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਨੂੰ 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਨਾਈਟੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਉਲਟਾਮਸਨ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਦਵਣ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਤਾਪੀ-ਪਸਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਡੌੱ ਮਗਰ ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਨੈ ਦਿਕ ਅਜਿਹਾ 

ਹੀਲੀਅਮ ਦਵਣ-ਯੌਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਸਾਰ ਇੰਜਣਾਂ 

ਵਾਲੋ ਕੈਂਸਕੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵਸੀਤਨ ਦੀ' 
ਉੱਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ (1959-62) । ਸੈਨ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 
ਤਰਲ ਹਵਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਸਾਰ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਸੁਯੋਗਤਾ 83% ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 
ਉਤੇ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਤਰਲ 
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਕੈਮ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਹੀਲੀਅਮ ਦ੍ਰਵਣ-ਯੋਤਰ ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨ੍ਸਾਰ ਹੀ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 

ਨਿਮਨ-ਤਾਪਮਾਨ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਲ 

ਹੀਲੀਅਮ ਸੀਤਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਧਾਰਨ 
ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੌਤਵ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੇਖਣ- 

ਯੋਗ ਗੁਣ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ 
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਵਿਸਕਾਸਿਤਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ _ਹੀਲੀਅਮ 
ਦੀ ਰਗੜ ਨੂੰ ਪਲੋਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਗ ਸੁਰਾਖ਼ ਵਿਚੋ ਵਹਾ ਕੇ ਮਿਣਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 2.3"% ਤੋ" ਥੱਲੋਂ ਤਰਲ 
ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਵਹਾਉ ਲਗਭਗ ਅਣ-ਵਿਸਕਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਨੇ 

ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸਕਾਸਿਤਾ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤੇ ਗੈਸੀ 

ਹਾਈਡੋਜਨ ਨਾਲੋ' ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ । ਅਤਿਚਾ- 
ਲਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ 2.2”੬& ਤੋਂ ਥੱਲੇ 

ਤਰਲ (ਹੀਲੀਅਮ-11) ਦੀ ਅਵਸਥਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਲਈ 'ਸੁਪਰਫ਼ਲਹਇਡ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ 
ਹੀਲੀਅਮ-11 ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਾਪ-ਸੌਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਤਰਲਤਾ ਦਾ 

ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ-11 ਦੀ 

ਅਸਧਾਰਨ ਉੱਚ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤ' (ਲਗਭਗ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲੋ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ 

ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ 
ਵਿਚ ਨਹੀ` ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੁਪਰਫ਼ਲ੍ਹਇਡ ਦੁਆਰਾ 

ਉਰਜਾ ਦੇ ਸੈਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੌ ਤਰਲ 
ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਲੰਡੌ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ 
ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੀਡ ਨੂੰ 1962 ਦਾ ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ । ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਨੇ 1941 ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ 
ਕਿ ਠੌਸ ਵਸਤ ਵਲੌ' ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਵਲ ਤਾਪ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੁਆਰਾ 

ਅੰਤਰ ਸਤ੍ਰਾ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਕਪੀਟਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਰੌਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਤਾਪ-ਭੌਤਿਕ- 
ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸੈਨ 1978 ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆਂ 

ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ 
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ਉਤਪੈਨ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਆਵਿੱਤੀ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਉਰਜਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਵਲ ਬਦਲ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣਵੀਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਰ੍ਰਸੀ ਐਟਾ- 
ਮਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡੌੌਜਨ ਬੰਬਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਖੌਜਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਕਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ 

ਅੰਤਰ-ਨਛੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 1957 ਵਿਚ 

ਦੋ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਪ-ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਸੰਨ 1955 ਤੋ ਇਹ ਮਾਸਕੋਂ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕੋ- 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ । ਇਸ 

ਨੇ ਆਰਡਰ; ਆਫ਼ ਲੈਨਿਨ, ਫੌਰਾਡੇ ਮੈਡਲ, ਨੀਲ ਬੋਰ ਮੈਡਲ, 

ਰਦਰਫਰਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਇੰਗਲੰ'ਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫੈਲੌਂਸ਼ਿਪ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1979 ਦਾ ਕਲਿੰਗਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ 

ਇਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 'ਲਾਈਫ਼ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ" ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ 

ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ _ਆਪਣੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, 

ਚੁੰਬਕਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ੍ਰੋ ਵੇਵ-ਭੌਤਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ 
ਸਬੈਧੀ 70 ਤੌ ਵੀ ਵੱਧ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ । 

ਹ.ਪੁ.--ਐਨ. ਬਿ, 13 : 225 ; ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਸੈਬਰ 1978 ; 839, 

ਸਾਇੰਸ--ਟੁਡੇ ਦਸੰਬਰ 1978 : 43 ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 : 75 

ਕਪੁਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ : ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 
ਪਿੰਡ ਚੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 1909 ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਇਸਨੇ 

ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕ੍ਹਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ । ਇਸਨੇ 1931 ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤੋ` ਐਮ. ਏ. 

ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋ ਫਸਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਹੌਰ 

ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ 

ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕੈ'ਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 

ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਰਿਹਾ । ਉਥੋ' ਹੀ ਇਸਨੇ 

'ਮਾਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਲੇ 

ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝਿਆ । ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਬਰਟੈ“ਡ ਰਸਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਇਸਨੇ 

1933 ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਬਣਕੇ ਝੰਗ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਲ ਆਦਿ 

ਢ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਹੌਰ ਦੇ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ” 

ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੋਮ ਕੀਤਾ। 1943 ਦੀ 'ਹਿੰਦ ਛੱਡੌ' ਲਹਿਰ ਵੇਲੋਂ 
ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਾਂਧੀ 
ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਰਧਾ ਗਿਆ । 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ `ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ 
ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ' ਪਿੱਛੋ` ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ 
ਤੋਂ ਵਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਰ੍ 

ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪੁੰਦਰੀਕ', 'ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰ' ਅਤੇ 'ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ' 
ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਪਿਛਲੀ ਪੁਸਤਕ 

ਜੀਵਨੀ ਲੌਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ । ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ 
ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਢ ਰੂਪ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ 
ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ 
ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 
ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ੈਲੀ 
ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਦ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਵਿਵੇਕ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਗੱਲ 

ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਗੌਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀ" 

ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਸਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਸਨ । ਇਸਦਾ 

ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੌਣ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਕੀਰਣ, ਸਗੌ` ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ 

ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੀ । ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਭਾਵੇ" ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ 

_ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਈ 
ਫਾਰ ਰਸਪ੍ਰਰਨ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਰਨਾਜਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ । 

ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈਂ) ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 
ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਸਬੰਧੀ 

ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਸ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਮੈਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਲੇਖ 

ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

ਸਹਿਤਕ ਮੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲ- 

ਚਸਪੀ ਰਖਦਾ ਸੀ । 1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 
ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈੱਬਰ ਚੁਣਿਆ 
ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 

ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ-ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਥਾਂ 
ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਨੌਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਹੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਸਬੋਧੀ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋ” ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਰਵੌਤਮ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਸਿਆਸਤ ਸਬੋਧੀ ਇਸ 
ਦੀ ਸਾਚੀ-ਸਾਖੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ । 

ਗਈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਪੰ. ਲਿ. ਕੌ. : 89 ; ਪੰ. ਸਾ. ਇ.--ਭਾ. ਵਿ. ਪੰ. 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ : ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ _ 

(ਵਿਰਕ ਜੱਟ) ਪਿੰਡ ਫੈਜ਼ੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਐਮਿਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਦੇ ਕਈ ਹੌਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ 

%$ 3 

'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਦੀ' 

14 ਅਗਸਤ, 1986 ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਬਾਬਾ ਬੋਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 

ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ । 

ਪਿਛੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਜੱਲਾਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ । 

ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 

1733 ਈ. ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋਏ । ਉਥੇ ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਗਵਰਨਰ ਲਹੌਰ ਵਲੋ” 

ਸ. ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਤੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਪਟਾ 

ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ । ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪਰ 

ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ । ਉਸ ਵੌਲੋਂ ਕਪੂਰ 
ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋ 

ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਚ 'ਨਵਾਬ' ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਂ ਗਿਆ । 

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 1734 ਈ. ਵਿਚ ਸੂਰਗਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 
ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਸਮੇੱ'?ੂਤੀਕ ਸਿੰਘਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, 

ਜੋ ਨਵਾਬ ਕਪ੍ਰਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬੰਗੇ ਰਿਹਾ । ਦਰਜਾ . 

ਤਰਨਾ ਦਲ ਸੀ 1 ੍ 

39 ਮਾਰਚ, 1748 ਈ. ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇਂ ਦਿਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਵਿਢ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ 

ਪੰਥ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦਲ 

ਖਾਲਸਾ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੁ ਸੈਮਡੀ ਨਾਲ 

ਸ੍ਰ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲ੍ਰਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ 

ਖ਼ਿਸ਼ਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਵਾਬ-ਕਪੂਰ ਸ਼ਿੰਘ ਬਣਿਆ । ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ 
ਇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਲ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ (ਜਾਂ ਫ਼ੈਜ਼ੁੱਲਾਪ੍ਰੀਆ) 
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । 

ਜਦ 1761 ਈ. ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲ੍ਹਵਾਲੀਏ ਨੇ 
ਲਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਦ' ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ 

ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । 



ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ 

ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ, 1762 ਈ. ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ । 
ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਨੇੜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਪ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੋਂ 

ਤੀਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੌਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ 

'ਘਲ੍ਹਘਾਰਾ'` ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 
ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ । 

17 ਨਵੰਬਰ, 1763 ਈ. ਨੂੰ ਜਦ 'ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ 
ਦੋਬਾਰਾ ਨੀ'ਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਇੱਟ ਰਖਵਾਈ 
ਗਈ । ਰਹ 

ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ, 1764 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ । ਇਸ 
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ । 
ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲੋ ਤਾਂ 

ਸਿੰਘਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ--ਅਬੋਹਰ, ਆਦਮ- 
ਪੂਰ, ਛੱਤ, ਬਨ੍ਹੜ, ਮਨੱਲੀ, ਘਨੌਲੀ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ, ਕੌਧੌਲਾ, ਚਰਨੀ ਮਛਲੀ, 

ਭਰੇਲੀ, ਬੰਗਾ, ਬੇਲਾ, ਅਟੱਲਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਂ । 

ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰ 
ਰਿਹਾ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ । 
ਇਹ ਕੜਾਹੇਂ ਭਰ ਕੇ ਐਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 
ਇਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਛਕਾਉ'ਦਾ । ਵਧੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਛੱਟੋ 
ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, 'ਮੈਂ' ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖਿਲਾਰਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ।' ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ” ਐਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਡਿਆਈ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੌ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਛਕਿਆ ਸੀ । ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਗ ਦਾ ਇੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ 

ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ' ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ 

ਸਰੀਰ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । ਲਗਭਗ 1764 
ਵਿਚ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੰਤ .ਹੋਈ । ਕਿਉ'ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋ ਇਸ ਦਾਂ 

ਭਤੀਜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਸਿ ਮਿ. 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ : ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ 
ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 
ਪਿੰਡ ਬਾਸਡੇਰਾ ਵਿਖੇ ਸੈਨ 1851 ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । 1922 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਗਏ 
ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1933-24 ਵਿਚ ਜੈਤੋ ਦੇ 
ਮੌਰਚੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾ 
ਰਲਿਆ । 1923 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ 
ਦੀ ਜੋਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਦਰ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਕਪੂਰਗੜ੍ਹ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੀ 

ਅਮਲੋਹ 'ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਦਸੌ' ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਇਸ 

ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਭਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਸੰਮਤ 
1840 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਨਥਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ । ਇਹ ਬੜੇ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 

1050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ! ਇਥੋ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿਘ ਜੀ ਦੀਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਸ਼ੱਬਤ ਹੈ । 

ਹ. ਪੂ.--ਮ. ਕੋ : 296 ਰ੍ ਰ੍ 
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ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਇਸ 

ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 

ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ,ਇਸੋ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ । 

ਆਹਲ੍ਰਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ-ਵਡੋਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ 

ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 

ਵਿਚ 'ਆਹਲੂ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਦੀ ਅੱਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਈ । ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ਾਤ-ਇ-ਖ਼੍ਦ ਇਕ 

ਤੇਜੱਸਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ । ਆਹਲ੍ਰਵਾਲੀਏ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੱ 

ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀ-ਦੁਆਬ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਸਨ । ਪਿਛੋ ਜਾਕੇ ਇਹ ਆਹਲੂਹ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ 

ਅਤੇ ਇਥੋ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ । ਸੰਨ 1970 ਵਿਚ ਬਾਰੀ-ਦੁਆਬਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਰੀ-ਪੰਡਰੀ 

ਮਿਲਖ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 

ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜੌਤੇ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ 

ਹੋ ਕੇ ਸ੍. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਹਲ੍ਰਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਖ 

ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਤੀ । 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਤਾ (ਬਦਰ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਸਾਇਆ 

ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਸ' ਜਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਂਤਾ ਸਮੇਤ 'ਮਾਤਾ 
ਸ੍ਰੰਦਰੀ ਜੀ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਠ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਬ 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕਪ੍ਰਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ 

ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ-ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨਤਰ-ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 

ਦਿਤੀ । ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇ" ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ 
ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸੌੱਪੀ, 

ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸੰਨ 1783 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਸਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ । 

ਸ੍ਰ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤਰ ਫਤ੍ਰੋ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ । ਫਤ੍ਰੋ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਕਪੂਰਥਲੇਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ । 

ਸੈਨ 1809 ਵਿਚ ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਤਲਜ ਦੇ 

_ਉਪਰਲੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ 

ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ । 

ਪਰ ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 
ਵਿਚ ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ । ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਰਤਾਨਵੀ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲ੍ਜ 
ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲੋ“ ਖੋਹ ਲਿਆ ।' 

ਸੰਨ 1846 ਵਿਚ ਜਲੰ ਧਰ-ਦੁਆਬ ਫਰੈਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਦੀ ਮਿਲਖ ਆਹਲ੍ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤੋੜ 
01 

ਸੁਤੌਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ 1849 ਈ. ਵਿਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਇਸ ਮਿਲਖ ਦਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ । ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱ ਬਾਅਦ 

ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋ" ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨ 
1877 ਵਿਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਮੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
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ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਾਲ 
(1877) ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਸਦੀ 
ਨਾਬਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ 
ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਕ ਕੌਸਲ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਕਲਾ 

ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਚਣਚੇਤ ਦੌਰ ਵੀ ਕਰਿਆ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ 

ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ 

ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਇਸਨੇ ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ । 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ, ਸੰਨ 1948 ਨੂੰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਪਸੂ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ 

ਦਾ ਉਪ-ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ 

ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਂ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਇਸਦਾ 

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ । ਸੰਨ 

1955 ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1956 

ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ 

ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫ਼ੌੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । 
ਹ. ਪੁ.--ਮ. ਕੋ. : ਇੰਪ. ਗ. ਇਡ. 14 : 409 

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ--ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਡਲ 
ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੌ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ (ਸਤਲੂਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ) ਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਵਲੋ" ਇਹ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੱਛਮ ਵਲੋ 
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਔਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਦੱਖਣ ਵਲੋ“ ਸਤਲਜ 
ਦਰਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੌਜ਼ਪ੍ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ” 
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪ੍ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 

ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉ” (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 

ਛੱਡਕੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ 
ਜਿਸਨੂੰ 32 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆ ਹਨ । ਦੌਹ' ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ_ਤਿੰਨ 'ਤਹਿਸੀਲਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ), 4 

ਕਸਬੇ (ਢਿਲਵਾਂ, ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ) ਅਤੇ 

698 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1633 ਵ. ਕਿ. 

ਮੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋ' 5,45,249 (1981) ਹੈ। 5 
ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੌਢ ਮੈਦਾਨ ਹੈ । ਕਪੂਰਥਲਾ ਤਹਿਸੀਲ 

(ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ) ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਂਈ” ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੜ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਬੋ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਧ੍ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੈਨਾ, ਚਾਉਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 

ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ । ਸੇਮ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੋਤੀ- 

ਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ । ਕਾਲੀ ਬੋਈ” ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ 

ਦੌਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮ੍ਰੈਗਫਲੀ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਸਿਰਵਾਲ, ਢੱਕ ਅਤੇ ਮੌਜਕੀ,ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੋ ਉੱਤਰੀ-ਪ੍ਰਰਬੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ 

ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਸਿਰਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਵਲੋਂ" ਹੇਠ# ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ 

ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਰ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕ੍ਝ ਨਾਲੋ ਗਾਦ-ਭਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂਤਾਂ ਉਪਜਾਉ, 

ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੋ ਨਿਖੋਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਰੇਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਢੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਢੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ (ਜੌ ਇਸ 

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤੌ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੌਤੀ ਕਰਨ ਤੌਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਵੀ 

ਹੈ । ਮੰਜਕੀ ਖੇਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਉ, ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲੇ ਦੋ ਪਿੱਛੋ ਪਿਆ । 

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੰ 

ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦੋ ਬੋਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਟੀਆਂ ਹਨ--ਚਿੱਟੀ ਬੇਈ' ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ 

ਬੋਈ' । ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਲਗਭਗ 13 ਕਿ. ਮੀ. 

ਤੀਕ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਅਖੀਰ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ 

ਛੋੱਹਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਆਣ ਰਲਦੋਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ 

ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ । ਕਾਲੀ ਬੋਟੀ' (ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੋਈ') ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂ 

ਦੀ ਦਸੂਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭੁਲੱਥ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਲ-ਨਿਕਾਸ 

ਕਰਦੀ ਹੱਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈਮਨਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ । 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਲਵਾਯ੍ਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 

ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦ ਹੈ । ਇਥੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 75 ਸੈਂ. ਤੋਂ 
87 ਸੈ. ਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਥੋ” ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । ਕਣਕ, ਮਕੱਈ, ਚਾਉਲ, 

ਗੰਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਥੋ" ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 

ਨੂੰ ਸਿਜਦੀ ਹੈ । 

ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼-(ਫਗਵਾੜਾ), _ਜਗਤਜੀਤ _ਕਾਟਨ 
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਜ਼ (ਫਗਵਾੜਾ), ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ` 
(ਕਪੂਰਥਲਾ), ਜਗਤਜੀਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ (ਹਮੀਰਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ 
ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੈਦ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦ, 
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋ, ਅਲੌਹ ਧਾਤਾਂ, ਸਟੀਲ ਰੀ 

ਰੌਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 

ਅਤੇ ਛੌਟੋ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੌਗ ਹਨ । ਹੱਥ-ਖੱਡੀ, ਚਮੜਾ ਕਮਾਉਣਾ, 

ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਕੌਹਲੂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ਕੱਰ, 
ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਜੁਤੀਆਂ, ਵਾਣ ਵੱਟਣਾ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨਾ, 
ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਪਿਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ 

ਧੈਦੇ ਹਨ । ਰ੍ " 



ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਇਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਬਹੁਤ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਤੰਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ- 

ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ-ਤੋ` ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਰਾਇਲ ਪੈਲਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਇਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਹਨ । ਮਹਾਨ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕਸਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ 

ਵਿਚ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ । ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀ 

ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ਼, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੈਤ ਘਾਟ, 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਵਿੱਤਰ 
ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬੈਦਗੀ ਸ਼ਾਹ, _ਹਦੀਰਾ 

ਸਰਾਂ, ਮੂਰਿਸ਼ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ਼, ਜਗਤਜੀਤ ਮਹੱਲ (ਜਿਥੇ 

ਅਜਕਲ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ) ਆਦਿ ਇਥੇ” ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 
ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਪੂਰਥਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.---ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈੱਸਿਸ£ਹੈੱਡ ਬੁੱਕ--ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ_ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸ਼ਹਿਰ--ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) 
ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੌ ਲਗਭਗ 20 ਕਿ, 

ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 
ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ । ਸਾਰਾ 
ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੁੱਲਥ, 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨਕੌਦਰ ਦੇ ਕਸਥਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਥੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ । 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀ'ਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਪੂਤ 

ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਰਾਣਾ ਕਪ੍ਰ ਨੇ ਯਾਰਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 

ਰੱਖੀ ਸੀ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਅਨ੍ਹਾਰਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ, 
ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮ, ਨਵਾਬ ਅਦੀਨਾ ਬੋਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ 

ਉਪਰੰਤ ਰਾਇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਾਨ ਨਾਮੀ ਇਕ ਰਾਜਪ੍ਰਤ ਸਰਦਾਰ ਨੇ 

ਕਪ੍ਰਰਥਲੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 
ਸੰਨ 1780 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋ ਬੇ-ਕਾਬਜ਼ 

ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੌ ਹੀ ਇਹ ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ । 
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ਇਹ ਇਕ ਯੌਜਨ-ਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਲਰਟਾਈਨਜ਼ 

ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।'ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਤੈਰਾਕੀ ਟੈੱਕ, ਬਾਲ-ਪਾਰਕ 

ਅਤੇ ਬਾਲ-ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਉ'ਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 

ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੋਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਜ-ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਮੂਰਿਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਇਥੋਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਜੇ 

ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ-ਘਰ ਇਥੋਂ” ਦੇ ਹੌਰ 

ਵੇਖਣਯੌਗ ਅਸਥਾਨ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 

ਪੱਖੋ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, 

` ਰੌਗਰੌਗਨ ਤੇ ਵਾਰਨਿਸ਼, ਲੌਹੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੋ, ਪੇਚ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ 

ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਦਰ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕ ਲਚਰ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ 'ਰਾਈਸ _ਰੀਸਰਚ 

ਸਟੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਇਥੋ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 

ਦੂਰ ਬੇਈ' ਨਦੀ ਤੇ ਇਕ ਖ੍ਰਬਸੂਰਤ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 

ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਆਬਾਦੀ--50,300 (1981) 
31? 20" ਉ. ਵਿਥ.; 75? 20" ਪੂ. ਲੰਬ. 

ਹ. ਪੁ.--ਸੈੱਸਿਸ ਆਫ਼ਹੂਇੰਡੀਆ--1961; ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੌ'ਜਿਸ ਹੈੱਡ ਬੁਕ-- 
ਕਪ੍ਰਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 

ਕਪੂਰਾ : ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਜਨਮ 1628 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ । ਲਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੌਣ ਪਿਛੋ” ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰਾ 

ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ” ਕਪੂਰੇ ਪਾਸ ਕੌਟ ਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, 

ਮਾੜੀ, ਮੁਦਕੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਹਾਦਰ 

ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । 

ਇਸਨੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਸਾਕੇ ਉਥੇ ਇਕ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸਨ । ਉਸ 

ਸਮੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਟ 

ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮੰਗਿਆ । ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 'ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨੌਂਕਰ ਹਾਂ । ਜੇ ਖੁਲ੍ਹਮ 

ਖੁਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦੱਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ।' 

ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ੌਜ 
ਲੈਕੇਂ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹੀ 
ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸੀ । ਘੋਰ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ' ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ 

ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀ' ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 

ਕਰਨੋ ਵਰਜਿਆ । ਕਪੂਰਾ ਬਰਾੜ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੋ` ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਕੇ ਕਪੂਰਾ, ਕਪ੍ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਇਸਨੁੰ ਇਕ ਖੜਗ ਅਤੇ ਢਾਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜੌ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰੀਦਕੌਟ 

ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੁੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਢਾਲ ਗੈੱਡੇ ਦੀ 

22 ਇੰਚ ਕ੍ਰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਗ ਫ਼ੌਲਾਦੀ 31 ਇੰਚ ਲੰਮਾ, ਸਵਾ 

ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
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ਮੌਜ ਈਸਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨੇ ਕਪੂਰ 
ਜਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਨ 1708 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । 

ਹ. ਪੂ.--ਮ. ਕੌ. 297; ਸਿੱ. ਮਿ. : 213 

ਕਪੈਸੀਟਰ : ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨ 
ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿ੍ਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਟੈ'ਸ਼ਲ-ਅੰਤਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਧਾਰਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਫ਼ੈਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠ 

ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :--- 

ਚਾਰਜ (0) 
ਪ੍ਟੈੱਸ਼ਲ (₹) 

ਅਰਥਾਤ ਫ਼ੈਰਡ ਪੀ 
ਵ 

ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ (੦) == 

ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਧਾਤਵੀ ਪਲੌਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕੇਡੈੱਸਰ (ਕਪੈਸੀਟਰ) 
ਦੀ ਧਾਰਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ (2), ਕ੍ਰੱਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਖੇਤਰਫਲ (&) ਅੜੇ ਪਲੋਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਉਤੇ ਨਿਮਨ ਅਨ- 

ਸਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਜਿਥੇ %-ਮਾਧਿਆਮ (ਡਾਈਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ) ਦਾ ਡਾਈਇਲੈ`ਕਟ੍ਰਿਕ ਸਥਿਰ- 
ਅੰਕਿ ਹੈ । ਰ੍ 

ਕੋਵੰ'ਡਿਸ਼ ਦਾ ਯੌਗਦਾਨ--ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੋਧੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਖੌਜ ਕੈਵੈਂਡਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ 
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਦੀ 

ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਰਥਾਤ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 

ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਚਲੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 
ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਡਾਈ- 

ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਤ ਹੌਇਆ । 
ਕਿਸਮਾਂ--ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੋਟਾਂ ਦੇ 

ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜ੍ਰਮੈਟਰੱਈ ਪ੍ਰਬਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਾਈਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਨ । 'ਡਾਈਇਲੈੱਕਟਿ੍ਕ' ਕਪੈਸੀਟਰ 
ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਏ. ਸੀ. ਤੇ ਡੀ. ਸੀ, 

ਕਪੈਸੀਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਪੈਸੀਟਰ ਇਕ 

ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਏ. ਸੀ. ਵੌਲਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 

ਕਪੈਸੀਟਰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਏ. ਸੀ. 'ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਹੈ । ਡੀ. ਸੀ. 
ਵੌਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਇਆ 

'ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕੋਈ. ਧਾਰਾ ਨਹੀ" ਵਗਦੀ ਪਰ ਏ. ਸੀ. 

ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, 

ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਚਾਰ ਪਰਿਪਥਾਂ ਵਿਚ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । 

ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੈਸੀਟਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ 

ਕਪੈਸੀਟਰ 

ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਸੈਰਾਮਿਕ 

ਦੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਟੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟ 

ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਹੋਰ 

ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਲਿਟੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ 
ਕਪੈਸੀਟਰ ਉਦੋ' ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । 

ਏ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਕਪੈਂਸੀਟਰ ਅੱਗੋ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ੍ਰਿੱਤੀ 
ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਆਵਿ੍ੱਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਾਵਰ ਆਵ੍ਰਿੱਤੀ 
ਕਪੈਸੀਟਰ ਵਿਚ ਕਲੌਰੀਨਿਤ ਡਾਈਫੀਨਾਈਲ ਜਾਂ ਕਲੌਰੀਨਿਤ ਨੰ'ਫ਼ਥੇ- 
ਲੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੈਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੈੱਨਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੌਮ 

ਆਉਦੇ ਹਨ । ਰੋਡੀਉ ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਾ, ਸੈਰਾਮਿਕ 
ਤੇ ਨਿਰਵਾਯੂਰ ਕਪੈਸੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ 
ਹਾਨੀ ਬਹੁਤ ਥੌੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੈਸ)ਟਰ, ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. 
ਰਿਸੀਵਰਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਰੇਡਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਚਾਰ ਸਾਮਗਰੀ 
ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇੰਜਨੀਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕ- 
ਟ੍ਰਾਂਨੀ ਪਰਿਪਥਾਂ ਵਿਚ ਕਪੈਸੀਟਰ ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕ੍ਝ ਬਾਰੇ ਮੈਖੋਪ ਜਾਣਕਾਰੀ .ਦੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ । 

1. ਅੰਤਰ ਦਹਿਣ ਇੰਜਣ--ਅੰਤਰ ਦਹਿਣ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਇਗਨੀ= 
ਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਰਕਟ ਬਰੋਕਰ ਦੇ ਪੁਆ= 
ਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਪੈਸੀਟਰ 
ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰੋਕਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਪਾਰਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸਾੜਦਾ ਅਤੇ ਖੌਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਪੈਸੀਟਰ, ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ 

ਦੇ ਪੁਆਇਟਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
2. ਸਪਾਰਕ ਫ਼ੌਟੌਗ੍ਰਾਫ਼ੀ--ਸਪਾਰਕ ਫ਼ੌਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਪੈ- 

ਸੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 
ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਸ਼ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ,ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

3. ਬਿਜਲਈ ਮੌਟਰਾਂ--ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲਈ ਮੌਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਟਰਾਂ ਨੂੰ 
ਕਪੈਸੀਟਰ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰ ਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿ- 

ਹੀਆਂ ਮੌਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਰ ਨੂੰ ਦੋਂ ਫ਼ੋਜ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਵਾਈ'ਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ 
ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਵਾਈ/ਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਕਪੈਸੀਟਰ ਲਾ 
ਕੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਪੈਸੀਟਰ ਵਿਚਲਾ ਬਿਜਲਈ 
ਖੋਤਰ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਪਥ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਈ'ਡਿੰਗ 

ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੀ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਦਾ ਫ਼ੋਜ਼ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ; 

ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਯ੍ਹਮੰਡਲੀ ਕੰਡੰੱਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ 
ਜੌ ਕਿ ਉੱਝ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਕਾਂਸਮਿਕ ਕਿਰਨਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਆਇਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਪਰਲੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨੀੜ੍ਰਿਤ ਭਾਗ (ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਆਇਨੌਸਫ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਰਾ, 

ਦੋਵੇ' ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਹ੍ੰਦੇ ਹਨ । 
ਜਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਯ੍ਰਮੰਡਲ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 
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ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯ੍ਹਮੰਡਲ ਇਕ ਵੱਡੇ 
ਗੌਲਾਕਾਰੀ' ਕੰਡੈੱਸਰ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ 

ਕੰਡੈ'ਸਰ ਦੀਆਂ ਦੌ ਪਲੇਟਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਇਨੌਸਫ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਸਨ । ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ 
ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਈਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਲਗਿਆਂ । 

ਭਾਵੇ ਅੱਜ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਵਤੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ 
ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਂ- 

ਕੜ ਵਿਚ ਵਾਯ੍ਹਮੰਡਲੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮ੍ਢਲਾ ਸੈਕਲਪ ਹੀ ਹੈ । 
--ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ 

ਕਪੈਨ, ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਪੀਟਰ : ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕ ਰੁੱਤ- 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਅਤੋਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ_ 25 ਸਤੰਬਰ, 1846 ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੇਂਟ 
ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿਖੇ 
ਹੋਇਆ । ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 1872-73 ਵਿਚ 
ਰੂਸੀ ਰੁੱਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੈਨ 

1879 ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੌਜ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਰਨ ਕੰਮ ਸਮੁਦਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 
ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਅਧਿਐਨ, ਉਪਰਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ 
ਦਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਧਿਐਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ 1918. ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ । 

ਸੈਕੜੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤਾਂ '90061335 0; %11008€੫॥੦ਟ' (1931) 

ਅਤੇ 121੬ ਇ1ਮ॥੧੬੬ ਹਫ ੬ਫ੦1081861027 ੧੦12੧!" (1924) 

ਹਨ । 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਜੂਨ, 1940 ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚ ਗਰਾਟਜ਼ 

ਵਿਖੋ ਹੋ ਗਈ । ੍ 
ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 13 : 452 

ਕਪੈੱਲ : ਇਹ ਇਕ ਨੀਗਰੋਂ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇ“ਦਰੀ ਲਾਇ- 
ਬਰੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੌਕ ਸੱਟ ਪਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇ 
ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਬੀਲ ਦੇ ਲੌਕ ਦੱਖਣੀ 

ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈੱਡੀ, ਗਬੰਡੀ ਅਤੇ 
ਟੋਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਗ 

ਕਪੈੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ! ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ” ਦੀ 
ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਚਾਉਲ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਉਲ ਨਾਲ 

'ਖਜੂਰ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 

ਦੇ ਕਬੀਲੰ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਬਸ਼੍ਰਗਾਂ ਦੀ ਕੌਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਬੋਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੌਣ ਤੇ 
ਪੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੱਪਾਂ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਾਦਗਰੀ, ਵਸੀਕਰਣ 

`ਮਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਗ੍ਝੇ ਭੇਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ_ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਂ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । 

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ 
`ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੋ'ਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ` ਪਿਤਾ ਅਤੇ 
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ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇ 

ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ । ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਿਉਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 

ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਹੈ । 

ਹ. ਪੁ.--- ਐਨ. ਬਿ 13 : 484 

ਕਪੌਕ ਰੁੱਖ £ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰ੍ਰੰ 

ਤਕੀਏ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਜਾਵਾ ਕਪੌਕ ਵੀ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਸੀਬਾ ਪੈਟੈਂਡਰਾ 

(੯66੦ 7੬ਨ/6075) ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕ੍ਰਲ ਬੰਬੈਕੇਸੀ 

ਦਾ ਮੈੱਬਰ ਹੈ । ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਜੀਬ ਊਟਪਟਾਂਗ ਢੌਗ 

ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਲੋਂ 

ਚਿੱਤਰ 1 : ਕਪੌਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ 

ਬੀਜ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰ੍ਰੰਈ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ-ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 
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'ਫਲਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤਣਾ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀ-ਨਮਾ ਪੱਤੇ 

'ਰੈਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਰੂੰਈ ਚਮਕੀਲੀ ਪੀਲੀ-ਭੂਰੀ ਅਤੇ 

ਭਾਰ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਗਨਿਨ (ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ 

ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਦਾਰਥ) ਅਤੇ ਸੈਲ੍ਰਲੌਜ (ਇਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ 
ਬਦਾਰਥ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਪ੍ਰੋਢ ਰੁੱਖ ਕਈ ਸੌ ਫਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੌ ਲਗਭਗ 

ਚਿਤਰ 2 ? ਕਪੋਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਰੂਈ' 

15 ਸੈ. ਮੀ. ਤਕ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ,ਫਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਈ 
ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਜਦ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਗਲੀ 

ਰਾਹੀ ਭੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਹੀ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਕ ਫੌਕਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ 

ਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੀਜ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ 
ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੋਕਟ 
ਪਦਾਰਥ ਤੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਖ਼੍ਰਾਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਰੋਸ਼ਾ 0.8 ਤੌ” 3.2 ਸੈ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੌਰਾ 30-36 ਮਾਈਕ੍ਹਾਂਨ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਪੌਕ ਸਿੱਲ੍ਹ- 
ਰੋਧਕ, ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ 
ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਸੋਖਕ ਗੁਣ 

ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਸਰਜਰੀ - ਵਿਚ ਸੌਖਕ ਪੱਟੀਆਂ 
ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਥਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਮ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ _ 
ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਭਾਰਤੀ ਕਪੌਕ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਵਾ ਕਪੌਕ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਇਹ ਭੂਰਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਹ. ਪੂ.-ਸੌਕ. ਔਨ. ਸ. ਟ, 7 : 378 ; ਐਨ. ਬਿ. ਮਾ. 5 : 701 

ਕੰਪੋਜ਼ਿਗ : ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ । ਰ੍ 
ਕਬਜ਼ : ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰ੍ਰਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ 

ਕਬਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਆਈ. ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਿਰ ਵੀ _ ਅੰਤੜੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਸਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ .. 

ਨਾਲੋ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਪਾਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈਂ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੋਖੇ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੀ 

ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਤੈਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀ ਕਿ 

ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ 1 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਕ੍ਰਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ 

ਵਿਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋ ਕਿ 

ਦ੍ਰਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਖ਼ਾਨਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ, ` 

ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਅਣ-ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਦਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ 

ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂ 

- ਵਿਚੋ ਇਕ ਕੌਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦੇ ਤਕ. ਪੈਰੀਸਟਾਲਟਿਕ ਹਰਕਤਾਂ 

ਰਾਹੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਦੇ ਵਿਚੋ' ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ 

ਇਹ ਮੁੜ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚੰ` ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਗ੍ਰਦੇ ਤਕ ਇਕ ਨਪੀੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ 

ਹੈ । ਹੇਠਲੀ ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋੱਦ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਤਿਯਿਤਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਕਬਜ਼ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਟਾਨਿਕ ਕਬਜ਼ ਨਾਲ 

ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਆਦਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ" ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ- 

ਪਰਟੌਨਿਕ ਕਬਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਟ ਪੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਕਬਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ 

ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀ 

ਬੈਠਕ, ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਣਾ; ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭਗ, ਚਰਸ 

ਆਦਿ ਵਰਤਣਾ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣੇ, 

ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੌਟੀ ਚਬਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਮਿਹਨਤ . 

ਆਦਿ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੌੜਾਂ 

ਤੌਂ ਪਿਛੋ ਅੰਤੜੀ ,ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇ ਸੋਜ, ਗੋਢਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਿਪ 

ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਕਬਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਥਾਈ- 

ਰਾਂਇਡਿਜ਼ਮ ਖ਼੍ਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛ੍ਰਤਕ ਰੋਗ 

ਆਦਿ । 

ਕਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਹੌਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ 

ਖ਼੍ਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੰਮੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਹਰੜ 

ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਣਾ, ਸੌਣ ਵੇਲੋ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, 

ਮੱਖਣ, ਬਦਾਮਰੌਗਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ, ਗੁਲਕੰਦ, ਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ . 

ਮੁਰੱਬਾ, ਸੌਂਫ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਕਰਨੀ ਕਬਜ਼ ਤੌ ਬਚਣ ਲਈ ਕ੍ਰਝ 

ਕੁ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਰ੍ 

-ਰ. ਪੁੰ.--ਮੈਂਕ. ਐਨ. ਸ, ਟ, 3 : 415 ; ਮ. ਕੋ : 297 

ਕਬੱਡੀ : ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 

ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਨੈਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇ' ਇੰਗਲੈ'ਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।. 



ਕਬੱਡੀ 

ਕੀਤਾ । ਪਿਛੋ ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸੈਨ 
1952 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ 
ਗਿਆਂ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 'ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਗਾਡਬੌਲੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1961 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ 

ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਸੰਨ 1965 
ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖੋਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 

ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧੋਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 
ਵਿਚ ਇਹ ਖੌਡ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇ“ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 
'ਡੋ-ੜ-ਡੌ', ਦੱਖਣ ਵਿਚ 'ਚੇਡ ਗੁੜਹ', ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚ 'ਹੂ-ਟੂ- 
ਟੂ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਕੌਡੀ' । ਤੋ 

ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੌ“ ਵਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੋਂਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 

ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹੀ 
ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਅਨ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਂਡ ਰਾਹੀ" ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਫੁਰਤੀ, 

ਚਲਾਕੀ, ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਹਰੋਕ ਦੀ ਮਨਪਸੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਂਡ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਜਵਾਨਾਂ ਤਕ ਟੌਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੌਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 
ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਂਡ ਦੀ 'ਪਕੜ' ਹੈ । 
ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਕਬੱਡੀ 

ਪਾਉਣ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜੱਫਾ 
ਮਾਰ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪਾਲੋ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 

ਹੌਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ 

ਨੂੰ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਭੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ" ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ, ਹਿੰਮਤ, 

ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਪਖ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੋ" ਵਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖੋਡਣ ਦਾ 

ਘੇਰਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਧਾੜਵੀ (ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਆਪਣੇ ਬਲ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਫੀ (ਫੜਨ ਵਾਲਾ) ਭੀ ਆਪਣੀ ਹਰ 
ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਕਬੱਡੀਂ ਖੋਡਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ (ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ)-- 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ" ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲਕੌਟੀ, ਲਾਹੌਰੀ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਜਲੰਧਰੀ, ਅੰਬਾਲਵੀ ਜਾਂ ਜੱਫਲ ਆਦਿ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । ਇਕ ਕਿਸਮ ਜ਼ਫਲ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਕਹਾਉ'ਦੀ ਹੈ 

ਅਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੰਬੀ ਕਬੱਡੀ । 

500 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੋਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਾਰ ਦੇ 
ਖੇਡ ਪ੍ਰੌਮੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨ 1919 ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਬਧ _ 

ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ 

(6) ਜੱਫਲ ਕਬੱਡੀ-- 

ਥੋਡਣ ਦਾ ਮੈਂਦਾਨ--ਇਹ ਇਕ 10. ਤੋ 30 ਫੁੱਟ ਅੱਧ-ਵਿਆਸ` 

ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਖੋਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮੋਦਾਨ ਦੇ ਦੌ ਇਕੌ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ` ਦੌਵੇ` ਪਾਸੋ ਦਸ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ ਦੋ ਪਾਲੋ ਜਾਂ 

ਪਾੜੇ (ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਢੌਰੀਆਂ) ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋ ਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤੀ 

ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਲੋਂ“ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ 

ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ । ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 75 ਫੁੱਟ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ 

ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਖੇਡਣ ਸਮੋਂ` ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ 

ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਤੋ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਂ--ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀ' ਸੀ, 

ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਲ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿਛੋਂ` ਟੀਮਾਂ 

ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ 
ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ । ਰ 

ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ--ਦੌਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਕਬੱਡੀ ਜਾਣਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੱਲਣ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਵਲੋ” ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ 

ਪਾਸੇ ਵਲ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋ" ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ 'ਕਬੱਡੀ' 'ਕਬੱਡੀ” ਕਹਿੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ 

ਬਚਦਾ ਬਚਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਬਡੀ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਮੁਕਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲੋ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 

ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ ਜਿੱਤ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ 'ਧਾੜਵੀ 

ਜਾਂ 'ਰੇਡਰ' ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ 'ਜਾਫੀ' ਜਾਂ 'ਸਟਾਪਰ' । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੌਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ 

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 

ਲਈ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਟੀਮਾਂ 

` ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋ" ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
(ਅ) ਲੰਬੀ ਕਬੱਡੀ-- 
ਲੰਬੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜੱਫ਼ਲ ਕੱਬਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ _ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਜਿਥੇ ਜੱਫਲ ਵਿਚ _ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ _ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 
ਲੰਬੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੌ ਬਚਣ 
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਮ਼ੁਕਣ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ੁ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ_ ਹੈ । ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ 'ਛੁਹਣ ਛਹਾਣ' 

ਵਰਗ਼ੀ ਖੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀ” ਹੋਵੇਗੀ । ਇਉ ਸਮਝੋ 

ਕਿ 'ਛੁਹਣ ਛ੍ਰਹਾਣ' ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 'ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ' ਕਹਿਣ 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਜੱਫ਼ਲ ਕਬੱਡੀ ਵਾਂਗ 

ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਖੋਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਟੌਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ 
ਪੰਦਰਾਂ ਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੰਗੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਉਤੇ, ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕਪੜਿਆਂ 
ਦੇ ਪਾਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੀ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਤਕ ਦੀ 

ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਇਹ ਢੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਿਆਂ 
ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਟੋਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੂਜੀ ਟੌਲੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਖੀਰੀ ਹੱਦ ਦੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ 

`ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੰਦੀ ਦੂਰ ਢੌੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦ' ਸਮਾਂ ਜੱਫਲ ਕਬੱਡੀ ਵਾਂਗ, ਚਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਥੇ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਜਦ ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੈਠ (ਮਰ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ 
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੋਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਦੌਵੇ' 
ਟੋਲੀਆਂ ਇਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਉਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ 
ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਖੀ (ਦਾਤਾ) ਰੇਡਰ; ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੌਖੀ (ਮਾਨਗੜ੍) 

ਜਾਫ਼ੀ; ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਰੇਡਰ; ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ 
(ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਜਾਫ਼ੀ; ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ (ਰੇਡਰ); ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਟਾ; 
ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ; ਰਾਜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਫਿੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 
ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ । 

2 . ਨੰਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ-- 
ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ _ਨਾਲੌ` ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ 

ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । 

ਮੈਦਾਨ--ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੋਡ ਲਈ 13 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 10 
ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਨਰਮ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਮੱਧ ਰੇਖਾਂ ਇਸ ਪਿੜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ । ਹਰ 
ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੌੜੇ ਰੁਖ 10 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ 6.5 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਪਿੜ ਦੇ ਹਰ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿੜ ਦੇ ਚੌੜੋਂ ਰੁੱਖ ਰੌਕ-ਲਕੀਰ ਖਿਚੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਰੁਖ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇਕ 

ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂ ਲਾੱਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

_ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 11%8 
ਮੀਟਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਕ-ਲਕੀਰ ਸੱਧ-ਰੇਖਾ ਤੌ 2.5 ਮੀਟਰ 

ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲਾੱਬੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪ੍ਰਖਾਂ- ਦੇ ਬਰਾਬਰ _ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਪਿੜ ਦੇ ਦੋਵੇ' ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋ `ਬਾਹਰ_ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ 
8 ਮੀਟਰ >% 2 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਮੀਟਰ 

%2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉਡੀਕ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਦਾਨ 
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਸੀਮਾਂਤ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । . 

_ਥੋਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ--ਇਸ ਵਿਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਸਪੇਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤਕ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸ਼ੂਰਤ 
ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖੇਡ ਸ਼ੁਰ੍ਹ ਹੌਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੀਮ 
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ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਹੜੋਂ ਖੇਂਡ ਸ਼੍ਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇ' ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ”. ਹੁੰਦੇ, ਖੇਡ 
ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਲਈ 
ਰੌਫਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ . ਪੈਦਾ ਹੈ 

ਧਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਇਕ ਧਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ: ਸਾਰੀ 'ਮਰ' ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨਾ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੌਨਾ 

ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜੇਤ੍ਹ ਟੀਮ ਸਮਝੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਖੋਡ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ 

ਵਾਸਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 

ਸੁਰਜੀਤ ਹੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ 'ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਪਿੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ" ਪਿਛੋਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ̀  ਦੌਰਾਨ 'ਮਰ' ਜਾਣ 

ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ 

ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ 'ਮਰੋ' ਸਨ, 'ਸਰਜੀਤ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 15-15 ਮਿੰਟ 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 

ਨਿਯਮ ਵਾਂਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਤਿਯਮ--ਦੌਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਇਕੋ 

ਹੀ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹਨ : - 

1. ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 'ਕਬੱਡੀ' 'ਕਬੱਡੀ` ਜਾਂ 

'ਕੰਡੀ' 'ਕੌਡੀ' ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀ ਸੁਣ 

ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋ 

ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! 

2. ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮੇ', ਮੁੱਕਾ, ਠੁੱਡਾ, ਚਪੇੜ, ਧੌਲ ਜਾਂ 

ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ _ਕੈੱਚੀ ਮਾਰਨਾ` ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

3. ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਪਝੱਤਰ ਫੁੱਟੇ ਚੱਕਰ ਤੌਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ 

ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

4. ਰੋਡਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੌਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 

ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਿਰੌਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

5. ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ 

ਵਿਰੌਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦੇਵੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ 

ਸਕਦਾਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ 

ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

6. ਹਰ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

7. ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪੱਚੀ ਫੁੱਟੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ 

ਸਥਾਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
8. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਜਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਂਬੀ ਜਾਂ `ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੌਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ 



ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾੱਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

9. ਜੇਕਰ ਰੇਡਰ 'ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ' ਜਾਂ 'ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀ' 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋਕਰ ਧਾਵੀ “ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ' ਕਹਿਣ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੌਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

10. ਜੋਕਰ ਰੇਡਰ ਤਾੜਨਾ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਿਯਮ 
ਭੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ,ਪੁਆਇੰਟ 
ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਧਾਵੀ ਨੂੰ 'ਮਰਿਆ' ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ । 

11. ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵੇਲ ਇਕੋ ਰੇਡਰ 

ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 
12.' ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਡਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਹ ਤੌੜਨਾ 

ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

13. ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡਰ ਜਾਂ ਜਾਫੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੜ ਦੀ 

ਹੱਦ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਧਕ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇ 

ਖਿਲਾਫ਼ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

14. ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਫੀ, ਰੋਂਡਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੌਲੋਂ ਮਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੂਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਮਰ ਗਿਆ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

15. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ 
ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਉੱਸ ਵਿਰੁਧ ਇਕ 

ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
16. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀ ਜਾਂ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ 

ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜਨ ਤੋੱ' ਸਿਵਾਏ ਜਾਣ ਬ੍ਰਝ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ 
ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

17. ਜਦੋਂ ਖੋਡ,ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ 
ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਟ ਹੌਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 

ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ:ਗਏ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ 

ਲਈ (ਲੋਨਾ ਵਜੋ) ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
18. ਟੀਮ ਰੰਡਰ ਭੋਜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਤੌ ਵਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀ 

੨. 

ਲੈ ਸਕਦੀ । 

` ਕਰਮਚਾਰੀ--ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਫਰੀ, 
ਦੋ ਅੰਪਾਇਰ, ਦੋ ਲਾਈਨਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੌਰਰ ਹ੍ੰਦਾ ਹੈ । ਖੇਡ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ 

ਰੌਫਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਿਣਨ. ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ. ---ਕ੍ਬੱਡੀ--ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ; ਪੰਜਾਬ--ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਕਬੰਧ : ਇਹ ਦੌਡਕਾਰਣਯ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਸੀ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ 

ਜਾਂਟਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਤ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਦ 

ਦੇ 
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ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਸੀ ! ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀਤੇਨਾ ਹੀ ਨੱਕ । 

ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਦੰਦ ਸਨ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਕ ਯੌਜਨ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖ ਸਿਰਫ਼ 

ਇਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੀ । ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਧਰਵ 

ਸੀ । ਜਟਾਯੂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਜੀ 
ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੋ ਸਨ । ਲਭਦੇ ਲਭਦੇ 

ਇਹ ਕ੍ਰੱਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਰਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੌਹ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮਾਤੰਗ ਮੁਨੀ ਦੇ 
ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ । ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸੁਣਾਈ ਦਿਤੀ । ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਬੈਧ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸੀ । ਇਕ ਕੌਹ 

ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਢਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ 
ਦਿਖਾਈ ਦਿਤਾ । ਜਦੋ ਇਹ ਭੌਜਨ ਲੋਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਫੜੇ ਗਏ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਅਤੇ 

ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਪਾਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ 

ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਕੌਲ ਆਉਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ ਅਤੇ 

ਹੌਸਲਾ ਦਿਤਾ । ਜਦ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਕੌਲ ਆਇਆ ਤਾਂ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ 

ਲਛਮਣ ਨੇ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ 

ਅਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ 

ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਸਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ 

ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੌੜ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਸਤ= 

ਹੀਨ ਹੋਂ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ । ਇਸ ਪਿਛੋ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ” 

ਇਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ 

ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਛਿਆ ਕਿ 'ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ' ?' ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ 

ਵਿਸ਼ਵਾਵਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਗੌਧਰਵ ਹਾਂ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਇਹ 

ਰਾਖ਼ਸ਼ ਜੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਣ ਰਾਵਣ ਨੌ ਕੀਤਾ 

ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 

ਕਿਉਕਿ ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੌਣ ਤੇ 

ਇੰਦਰ ਨੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 

ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੱਟ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ । ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਏ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ 

ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਚੋ” 

ਸੰਦਰ ਗੈਧਰਵ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਢਨ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਰਾਏ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਢੰਡਕ ਬਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ 

ਕੇ ਜਿਉੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਗੰਡ ਦਿਤਾ ਨ | 
ਹ. ਪੂ.--ਹਿੰ, ਮਿ. ਕੌ, 

ਕੰਬਰਲੰ'ਡ : ਇਹ ਸੈਯੁਕਤ ਰਾਜ ਉਿੀ ਢੇ ਮੋਰੀਲੈ'ਡ 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਲਗਨੀ ਕਾਉ'ਟੀ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੌ ਪੋਟੋਸੈਕ 

ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । 

ਸੈਨ 1750 ਵਿਚ ਇਹ ਉਹਾਈਓ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਇਕ 

ਵਪਾਰਕ ਚੌਕੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1763 ਈ. ਤਕ ਵਿਲਜ਼ 

ਕਰੀਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ । ਇਸ ਢਾ ਨਾਂ ਇਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 

; ਪ੍ਰਾ. ਚਰਿ. ਕੌ, 



ਜਿਲਦ ਛੇਵੀ' 

ਕੰਬਰਲੈ'ਡ ਕਿਲੋਂ ਪਿੱਛੋ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1842 ਵਿਚ ਬਾਲਟੀ- 
ਮੌਰ ਅਤੇ ਉਹਾਈਓ ਰੇਲ-ਮਾਰਗ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਗ 

ਪਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵ- 
ਪੂਰਨ ਕੇ ਦਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਸੈਨ 1833 ਵਿਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਓਲਕਾ 
ਵਰਖਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਅਮਰੀਕੀ 

ਖ਼ਾਨਾਜੋਗੀ ਸਮੇ ਕੋਬਰਲੈੱਡ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ 

ਗਿਆ । 

ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਇਥੋ” ਦੇ ਉਦਯੌਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 

ਵਾਧ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਥੋ ਦੇ ਸੱਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਬੜ, 

ਸ਼ੂਤੀ ਕਪੜਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਮਈ ਵਿਚ 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੌਰਟਜ਼ ਕਾਰ ਰੇਸਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਬਾਦੀ--ਸ਼ਹਿਰ--25,933 ;. ਸੈ. ਖੋ. 107,782 (1980) 

392 38" ਉ. ਦਿਥ.; 78” 46” ਪੱ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੁ.--ਐੰਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 3 : 289 

ਕੱਥਰਲੇ'ਡ ਦਰਿਆ : ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈੱਟਕੀ 
ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੰਬਰਲੰ'ਡ ਪਠਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਅਰ ਤੇ ਕਲੌਵਰ ਦੌ 
ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੌ ਉੱਤਰੀ ਟੈਨੈਸੀ 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀ ਵਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 1,106 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ 

ਕਰਕੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੋਂ 19. ਕਿ. ਮੀ. ਉਪਰ ਕੈ'ਟਕੀ ਰਾਜ 

ਦੇ ਸਮਿਥਲੈ'ਡ ਵਿਖੋ ਉਹਾਈਓ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦਰਿਮ' ਦੇ ਉਪਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋ ਕੈੱਟਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਬਰਲੈ'ਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਟ 
ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੌ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਛੌਟਾ 

ਹੁੰਦ ਹੈ ਪਤ ਸਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤਾਂ ਸਮੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਿਲੀਅਮਬਰਗ ਤੋਂ' ਕੈ ਟਕੀ-ਟੈਨੈਸੀ 

ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕੰਬਰਲੈਡ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਨੈਸੀ ਰਾਜ ਦੇ 
ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 

ਵਲ ਨੂੰ ਮ੍ੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮੀ ਕੈਟਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 

ਉਹਾਈਓ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 

ਲੋਅਰ ਟੈਨੈਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋ ਕੇਵਲ ਤਿਨ ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ 

ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ 

ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਆ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 

ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੈਟਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਰਲ, ਰਾੱਕਕਾਸਟਲ ਅਤੇ 

ਸਾਊਥ ਫਾਂਰਕ; ਟਨੈਸੀ ਰਾਜ -ਵਿਚ ਓਥਬੇ,_ ਕੈਨੋ, ਫਾੱਰਕ, ਸਟੌਨਜ, 
ਹਾਰਪੈੱਥ ਅਤੇ ਰੰੱਡ ਅਤੇ. ਪੱਛਮੀ ਕੈੱਟਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਟਲ ਰਿਵਰ 

ਕੰਥਰੇਲੈ“ਡ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਰਿਆ 

ਉੱਪਰ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ: ਟੈਨੈਸੀ,ਰਾਜ` ਦਾ ਨੰਸ਼ਵਿੱਲ ਹੈ । ਛੂਜੇ 
ਸ਼ਹਿਰ . ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ. ਕੈ“ਟਕੀ` ਦਾ ਪਾਈਨਵਿਲ,'ਬਾਰਬਰਵਿਲ ਅਤੇ . 

ਵਿਲੀਅਮਜ਼ਬੋਰਗ, ਟੈਨੌਸੀ ਵਿਚ` ਕਾਰਥੇਜ਼? “ਕਲਾਂਰਕਵਿਲ, ਡੌਵਰ' ਸੀ 

ਪੱਛਮੀ ਕੈਟਕੀ-ਵਿਚ ਐਡੀਵਿਲ: ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ 'ਹੱਨ ॥ ̀ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾਂ ਦੀ 3 ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ' ਨੇ ਕੇਬੌਰਲੈ' ਡ 

ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ` ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ 'ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੰਨ ਦੀ 

ਯੌਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਕੈਟਕੀ ਦੀ ਰੂਸੰਲ ਕਾਉਟੀ ਵਿਚ ਵੁਲਫ ਕਰਕ ਡੰਮ` 
(1952) 'ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬ੍ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ' 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਓਬੇ ̀  ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ 'ਉੱਤੇ ਡੌਲ ਹੋਨੌ 
ਡੈਮ (1955) ' ਅਤੇ ਕੈਨੰਫਾਂਰਕ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਹਿਲ ਡੈਮ (1951) 
ਵੀਂ ਕੰਮ ਇਿ ਰਹੋ ਹਨ ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਸ਼ਵਿੱਲ ਤੌ _ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 
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ਓਲਡ ਹਿਕਰੀ ਡੈਮ, ਕਲਾਰਕਜ਼ਵਿਲ ਤੌ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਥਮ ਡੈਮ, 

ਅਤੇ ਬਾਰਕਲੋ ਡੰਮ ਹਨ । 

ਉੱਤਰ ਟੈਨੈਜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਫੌਰਟ ਡੌਨੈਲੱਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਨਾਜੋਗੀ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ 

ਦਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਟੈਨੈਸੀ ਦਰਿਆ 

ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਿਆ ਸੀ । 

37” 09" ਉ. ਵਿਥ.; 8੪” 257 ਪੱ. ਲੰਬ. 
ਹ. ਪੂ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ. 3 : 289 

ਕਬਾਚਾ (ਨਾਸਿਰਉੱਦੀਨ) : ਇਹ !205 ਈ. ਵਿਚ 
ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ 

ਨੇ ਐਬਕ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਖ੍ਰਈ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ 
ਇਸ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਐਬਕ 

ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ । ਐਬਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਗਬਾਰਨੀ 
ਨੇ 1321 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਨ 
ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ 

ਅਲਤਮਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਸੰਨ 1226 ਵਿਚ ਅਲਤਮਸ਼ 

ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ` ਪਿੱਛੋ” 

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਭਜ ਗਿਆ ਅਤੇ 

ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਡੁੱਥਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਹੈ. ਪੁ.--ਕੈ. ਹਿ, ਇੰ. 3 : 49 

ਕੱਬਾਦ : ਕੱਬਾਦ, ਕਵਾਧ, ਕਵਾਤ ਜਾਂ ਕੌਬਾਦ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ 

ਸਾਸਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ । ਕੱਬਾਦ ਪਹਿਲਾ (487- 

531 ਈ.) ਫੀਰੌਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਬਲਾਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 

ਬੈਠਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਰਨਾਮਾ 

ਤੁਰਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਰਬਰ ਖਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਫਲ ਹਮਲਾ_ਸੀ । 

ਮਜਦਕ ਵਲੋ ਸਥਾਪਤ ਸਮੂਹਿਕ ,ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਬਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਹੀ 
ਛੱਡਣੀ ਪਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋ“ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਸਿਆਨਾ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 498 ਤੋ" 501 

ਈ. ਤੱਕ ਇਥੋ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜ਼ਮਾਸਪ 

ਨੂੰ ਮਿਲੀ । ਕੱਬਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੈਂਦ ਵਿਚ” 

ਨਿਕਲ ਭੱਜਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਵਾਰ _ਇਸ ਨੇ ਮਜਦਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ 
ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ । ਉਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਲਏ. 

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । . -- 

ਰੋਮ ਨਾਲ ਸਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੌ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬੈਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ । ਦੇਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਯਾਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੋਂ ਅਰਬ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ . ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ- ਗਿਆ । ਸ਼ਵੇਤ ਹੁਣਾਂ 

ਨਾਲ ਇਸਦਾ _ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ. ਦਸ ਵਰ੍ਰੋ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ_ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ-ਹੀ' ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

-ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ: ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ! : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਠੇ- ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਉੱਠੇ ਕਿਸ਼ੇ '.ਹੌਰ . ਰਾਜੇ-ਨੇ ਨਹੀ” 

ਵਸਾਏ ।- ਇਸ. ਦੀ.ਮੌਤ . ਸਮੋ? ਿਲਿਰੀਲ। ਥੀ ਕੜੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਉਰ 
ਤੇ ਸੀ । ਆ ਰ੍ 

__ ਕੱਬਾਦ ਦੂਜਾ ਖ੍ਰਸ਼ਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰ ਸੀ ਜੋ ਰੀ 628 ਰ੍ 
ਈ. ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਦੀਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋ” ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ / 



ਕਬਾਬਿਸ਼ 

ਗ਼ੱਦੀ ਤੇ ਬੈਨਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੀਰਾਕਲੀਸ ਨਾਲ 

ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ 629 ਈ. ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ । 

ਹ. ਪੁ.--ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੌ. 2 : 394 

ਕਬਾਬਿਸ਼ : ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਡਾਨ ਦੇ 

ਉੱਤਰੀ ਕਾਰਡੌਫਾਨ-ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉ੍ਠ ਨਾਲ ਲੈਕੇ 

ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ 70,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ । ਇਜ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ 
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਰਬ ਕਬੀਲਾ ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਰ ਇਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ` ਹੈ । ਇਹ 
ਇਕ `'ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ 

ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੌਕ 

ਨੀਲ ਅਤੇ ਡਾਰਫੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੂਡਾਨ ਦੀ 
ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮੋ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਭਾਗ 

ਲਿਆ ਪਰੋਤ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ` ਬਗ਼ਾਵਤ 

ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਂ । ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ, 
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੀ'ਹ ਪੈਣ ਤੇ 
ਇਹ ਥੌੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਖਣ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂ` ਜਿਉ ਮੀੱਹ 
ਵਧਦਾ ਜਾਂਦ' ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਮੂੜ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 1% ਤੋਂ` ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੌਕ ਬਾਹਰ 

ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੂਜੇ 

ਖ਼ਾਨਾਬਦੌਸ਼ ਅਰਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ । 

ਹ. ਪੁ.--ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 13 : 178 

ਕਬਾਲਦੁਰਗ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਦੇ ਮਲਾਵਲੀ ਤਅਲੁੱਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਬੰਦ ਨੌਕੀਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜੋ 

1069 ਮੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ । ਇਸ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੌ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇ" ਇਥੇਂ 
ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ, ਗੈਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਇਥੇ 

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਬਦਕਿਸਮਤ 

ਚਾਮਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਲਵਾਈ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ 
ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਗੂਟੀ ਦੇ ਮਰਾਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਸੇ ਥਾਂ 
ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ । 1894 

ਈ. ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 
ਗਾਰਦ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ । 

12? 30" ਉ. ਵਿਥ.; 77? 18" 

ਹ. ਪੁ.--ਇਪ. ਰਾ. ਵੰਡ 14: 240 

ਪ੍ਰ. ਲੰਬ 

ਕਬਿੱਤ : ਕਬਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੰਡਕ ਜਾਤੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ 
ਨਾਉ 'ਮਨਹਰ' ਅਰਥਾਤ 'ਮਨਹਰਣ' ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਛੱਦ _ ਨੂੰ ਕਬਿੱਤ 7ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ 
ਲਛਣ _ਇਹ ਹੈ : ਚਾਰ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਣ. 31 ਅੱਖਰ, 
ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅੱਠ ਅੱਠ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਤੇ, ਚੌਥਾ ਸੱਤ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਤੇ, ਐਤ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸਮ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨਪ੍ਰਾਸ 
ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨੋਹਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵੇ' ਕਬਿੱਤ ਦਾ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਲੱਛਣ ਹੀ ਪ੍ਰਰਨ ਹੈ ਪਰੰਤ੍ਹ 

5024 - ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੈਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ 

ਬਣਾਏ ਹਨ-:-- ਰ੍ 
(1) ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਘੂ ਗੁਰੂ ਲਘੂ, ਅਰਥਾਤ ਜਗਣ ਰੂਪ ਇਕ 

ਪਦ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
(3) ਤਗਣ ਰ੍ਰਪ ਇਕ ਪਦ ਭੀ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ ਹੈ । 

(3) ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਪਿਛੋਂ ਤਗਣ ਨਹੀ' ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

(4) ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਦ, ਜੌ ਮਗਣ ਰੂਪ 

ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । 

(5) ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਲਘੂ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਭਗਣ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨਹੀ" ਹੌਣੇਂ ਚਾਹੀਦੇ । 
(6) ਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰ ਸਮਾਪਤ ਹੌਣੇਂ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ' ਕਿ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ 

ਤੇ ਅੱਧਾ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੌੜਿਆ ਜਾਵੇਂ । 
(7) ਸਮ ਪਦ ਨਾਲ ਸਮ, ਵਿਖਮ ਪਦ ਨਾਲ ਵਿਖਮ ਮਿਲਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਨਾਲ ਵਿਖਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਛੋਦ ਦੀ ਸੰਦਰਤਾ ਨਹੀ” 

ਰਹਿੰਦੀ । 

ਉਦਾਹਰਣ :- 

ਸੌਧ ਹਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੌਧ ਹਾਰੇ ਦਾਨੋ ਬਡੋਂ, 

ਬੋਧ ਹਾਰੇ ਬੋਧਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹਾਰੇ ਜਾਪਸੀ । 
ਰ੍ (ਅਕਾਲ) 

ਹ. ਪੁੰ.--ਮ. ਕੋ 

ਕਬਿਲਾਸ (ਕੈਲਾਸ਼) : ਵੇਖ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ । 
ਕਬੀਰ : ਇਹ ਮਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਤ, ਉੱਚ 

ਕੌਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ' ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ 1 ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੈਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 

ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਤਾਂਤ _ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ” । 

ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ_ਲਾਗੇ ਪੈਦਾ ਰੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ 
ਅਤੇ ਮਿਤ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਇਸ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ 

ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਕਰਮੀ ਸੈਮਤ ਦੀ 16ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਮਢ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੋਮਤ 1455 

(1398ਈ.) ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇਂ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੌਕ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਰੋਇਆ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ 'ਨੰਜਹ' 
ਅਤੇ 'ਨੀਮਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹੇ ਜੋੜੇ ਵਲੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਦੇ 
ਰਨ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋ" ਜੁਲਾਹਾ ਅਤੇ _ਮੁਸਲ- 
ਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ 

ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 

ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀ” ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ _ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ 
ਮਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੰਈ' ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ 

ਨਾਂ 'ਕਮਾਲਾ' ਤੇਂ 'ਕਮਾਲੀ' ਸੀ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੌਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 

ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜੌੜਦੇ ਹਨ । 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਪੜਾ ਬ੍ਰਣਨਾ ਸੀ । ਗਰੀਬੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ 



ਜਿਲਦ ਛੋਵੀ' 

ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਰਥਕ ਸੈਕਟ ਹੀ ਰਿਹਾ । 

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਨਹੀ ਸਨ ਪਰ ਕੰਨ-ਰਜੀਏ ਬਹੁਤ 
ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਹਨ । ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਕੀਰ ਜੀਦਾ 'ਗੁੜੂਹ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੋਖ ਤਕੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਪੀਰ' ਦਸਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ 
ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ 
ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਪਦੋਸ਼ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 
ਆਪ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇਂ । 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰ 'ਕਬੀਰ 
ਰਚਨਾਵਲੀ' ਅਤੇ 'ਕਬੀਰ ਬੀਜਕ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਝਤ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬੜੇ 
ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖ ਕੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 
“ਅਗਮ , 'ਅਕਥ', 'ਅਨ੍ਹਪਮ', 'ਗੁਣ ਅਤੀਤ', 'ਗੁਨ ਥਿਹੂਝ' ਅਤੇ 
“ਨਿਰਗੁਨ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ 
“ਕਰਤਾ ਅਤੇ 'ਸਿਰਜਨਹਾਰ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
'ਨਰਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ' ਵਰਗੇ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ ਵੀ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 'ਲੀਲਾ' ਦਸਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 'ਮਾਇਆ' ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 'ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ', 'ਸੱਪਣੀ' 
ਅਤੇ 'ਡਾਇਣ' ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ । 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਕਰਕੇ _ਸੱਚੇਂ ਸੰਤ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਨਿਰਵੌਰਤਾ' ਅਤੇ 'ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ' ਆਦਿ 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਕੋ ਜੌਤ ਤੋ` ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਸ 

'ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਕੇਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀ' । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਾਮਿਅਕ 
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ਅਖੌਤੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਿਆ ਹੈ । 
ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਨਿਖੋਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਏ 

ਜਾਂਦੇ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇਕ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਉਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਧਨੀ ਤੋ _ਨਿਰਧਨ ਦੇ 
ਅੰਤਰ ਸਭ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ । ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ 
ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 1349-50 

ਉਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :--- 
ਅਵਲਿ ਅਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ 
ਏਕ ਨਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ, ਕਉਨ ਭਲੋ ਕੌ ਮੰਦੇ ।। 

ਲੌਗਾ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ 

ਮਾਹਿ ਖਾਲਿਕ੍ਰ ਪ੍ਰ ਰਹਿਓ ਸਬ ਠਾਂਈ ।1।। ਰਹਾਉ । 
ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ ।। 

ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ॥ 2 ॥ 

ਸਭ ਮਹਿ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ।। 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੰ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ, ਬੈਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥ 3॥ 

ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰਿ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥ 

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੌਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ।1 4 ॥ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ _ਮਿਲ੍ਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ 'ਹਿੰਦਵੀ' ਜਾਂ 

ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦੀ' ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਆਕਰਣ 
ਅਤੇ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਤੇਜ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ । 

ਵੈਨ ਸੁਵੈਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ _ਵਲ 
ਸੌਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚ- 

ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਜੌੜਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ 'ਸੌਤ ਕਵੀ' ਸਨ. 

ਅਤੇ 'ਸੋਤ ਸਾਹਿਤ' ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ । 
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